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Abstract
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The main purpose of this essay is to highlight different discourses about teachers in Swedish 

media and how the discourses affect the status of being a teacher. My impression is that media 

is mostly negative in their reports about teachers and school, therefore it is interesting to study 

the medial picture of teachers. There has been a debate about teacher’s status in the media and 

the status has also become a political matter. Swedish politicians try to make the teachers 

profession more attractive by a so called teacher´s certification. This study is based on articles 

from DN, Expressen, Aftonbladet and Svenska Dagbladet who were published in Swedish 

media during the last three years. The questions I want to answer are:

- Does the medial reporting about teachers affect the status of being a teacher?

- What discourses about teachers are to be found in Swedish newspapers?

The theory that is used in this study is Foucault’s theory about language and power. Everyday 

language is an important tool for producing discourses. Media is a powerful institution and the 

discourses that it produces have an impact on people’s opinion. The method used for this 

study is Fairclough’s discourse analysis. According to Fairclough discourse is a form of social 

practice and changes knowledge, social relations and identities. A good way of finding 

discourses is to analyze texts for instance media reports. 

The conclusion of this study is that media affects the status and prestige of the teaching 

profession. What media writes affects the opinions of the readers therefore media is a 

powerful tool when it comes to producing discourse. If the articles about teachers in 

newspapers are negatively written then people will get a negative view of the profession and 

therefore the status gets lower. 

Keywords: teaching profession, status, media, discourse, Foucault, Fairclough.
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1. Inledning

Det jag vill undersöka i mitt examensarbete är hur man skriver om lärare i svensk media och 

hur det påverkar yrkesstatusen. Jag vill försöka ta reda på vilka diskurser det finns om lärare  i 

svensk media med fokus på tidningsartiklar. Mitt intryck är att lärare har en låg yrkesstatus 

och jag vill se om den bilden produceras och bekräftas i media.

Tanken om det valda ämnet har vuxit fram genom att jag har följt den mediala debatten om 

lärare och hört diskussioner kring lärarrollen och dess status. Det är väldigt aktuellt och det 

gör det ännu mer relevant. Många människor yttrar sig om lärare och deras arbete t ex 

politiker. Det har pågått en debatt i media om lärare och deras yrkesstatus i många år och det 

har framförallt blivit en politisk fråga.  Det allra senaste förslaget kommer från Alliansen och 

handlar om lärarlegitimation som avser att höja lärarnas yrkesstatus.  En annan åtgärd som 

syftar till att höja yrkets status är lärarlyftet. Alla dessa åtgärder diskuteras sedan i det mediala 

forumet av olika aktörer.

Under den senaste tiden har läraryrket och dess status varit i fokus, speciellt i och med valet 

2010. Det talas om våld mot lärare, att lärare känner sig stressade, klasserna är för stora, brist 

på resurser etc. Det skrivs om att eleverna får allt sämre resultat i skolan, att obehöriga lärare 

jobbar i skolan och allt färre personer söker sig till lärarutbildningarna runtom i landet. 

Dagligen möts vi av rubriker som har med skolan att göra och då faller det sig naturligt att 

lärarna hamnar i fokus. Skolverket kommer med rapporter om hur olika faktorer påverkar den 

svenska skolan och varför den ser ut som den gör idag. År 2009 kom rapporten Vad påverkar 

resultaten i svensk grundskola? från Skolverket där man försöker kartlägga olika faktorer som 

påverkar elevernas försämrade resultat. Media fokuserar ofta på hur dåligt det går för den 

svenska skolan och det påverkar lärarnas yrkesstatus i och med att folk läser artiklarna som 

skrivs. 

När man söker på ”läraryrkets status” så får man upp många träffar på hur statusen har 

försämrats under årens gång och vad man ska göra för att förbättra den. Det mediala intresset 

för läraryrkets status är stort och man får träffar både på artiklar, bloggar, debattinlägg, 
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insändare etc. För att illustrera det mediala intresset kan jag konstatera att ordet ”lärare” ger 

5173 träffar bara på Dagens Nyheters nättidning. 

Det är intressant för mig som blivande lärare att ta reda på hur det skrivs om lärare i media 

och varför lärare i Sverige har den status som de har idag. Det finns dock en större relevans 

med denna uppats. Alla i samhället har någon gång i sitt liv kontakt med skolan och lärare. 

Föräldrar till elever, elever och studenter själva, skolpersonal, politiker och andra. Därför är 

det av stor relevans att man är uppmärksam på vad som skrivs om lärare i media för att kunna 

skapa en rättvis bild av läraryrket. 

Nyckelord/Ämnesord: läraryrket, status, media, diskurs, Foucault, Fairclough.
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2. Syfte
Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka diskurser om lärare i media genom att 

analysera artiklar från DN, Expressen, SvD och Aftonbladet. Mina olika 

problemformuleringar är 

- Påverkar medias rapportering om lärare läraryrkets status?  

- Vilka diskurser finns om lärare i svenska tidningar?

- Vilka mediala diskurser konstrueras kring lärares status?

3. Bakgrund
Detta avsnitt behandlar media och dess funktion i samhället. Det följs av ett avsnitt som tar 

upp hur den mediala bilden av lärare har sett ut och vilka åtgärder som har vidtagits för en 

högre yrkesstatus. 

3.1 Media i samhället

Massmedier är en maktfaktor eftersom de ”tillmäts en avgörande betydelse för 

opinionsbildningen” (Hadenius 2000:11). Medier är en del av människors dagliga liv och 

många människor läser dagstidningar, kvällstidningar och internettidningar. Vi möts dagligen 

av nyheter och reklam från både TV och radio som påverkar oss. Mediekonsumtionen för en 

vanlig svensk person är i genomsnitt sex timmar om dagen (ibid: 11). Det är således flera 

timmars kontakt med information och nyheter. Media förmedlar information till en 

mediepublik d.v.s. människor som är mottagare av nyhetsflödet. Det som medierna förmedlar 

förs vidare av mottagaren genom exempelvis diskussioner på arbetsplatsen eller i hemmet. 

Man gör sedan en tolkning av informationen man har mottagit (ibid: 15). 

Massmediernas makt och betydelse kan dock problematiseras och ifrågasättas. Eftersom de 

används som en kanal för att skapa diskurser och bilda opinion bland folket kan man fundera 

på vilka människor som kommer till tals. De människor som får yttra sig i media har en 

möjlighet att konstruera och reproducera diskurser och uppfattningar om hur något är eller ska 
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vara.  Det kan leda till att ständigt återkommande diskurser blir väldigt starka och blir svåra 

att ändra sedan. Mer om detta tas upp senare i studien.  

3.2  Åtgärder för en högre yrkesstatus

De senaste åren har många åtgärder vidtagits för att höja läraryrkets status till vad den en gång 

var. Förslagen har kommit från olika plan, mestadels från det officiella planet dvs. politikerna. 

Nedan följer några av de viktigaste åtgärderna som tillkommit i syfte att lyfta läraryrkets 

status:

 År 2007 lanserade regeringen en treårig satsning som kom att kallas Lärarlyftet. 

Yrkesverksamma lärare fick en möjlighet att fortbilda sig i de ämnen som de inte var 

behöriga i men som de ändå undervisade. Syftet var att lyfta lärarnas yrkesstatus och 

kompetens.

 År 2010 presenterade Utbildningsdepartementet “Bäst i klassen” – en ny 

lärarutbildning. Där framgår det att färre söker sig till lärarutbildningen och att 

lärarstudenternas avgångsbetyg har försämrats. Man vill höja intagningskraven från 

gymnasiet och man ska ha läst Engelska B och Svenska C för att vara behörig att söka. 

Även det är ett försök till att höja läraryrkets status. 

 Lärarlegitimation är det senaste politiska förslaget som tillkommit i syfte att höja 

läraryrkets status. Förslaget kom från den borgerliga alliansen 2010 och ska träda i 

kraft 1 juli 2012. För att få behörighet att undervisa i den svenska skolan ska man, 

efter att ha erhållit lärarexamen, ansöka om lärarlegitimation. Under en ettårsperiod 

ska man som lärare ha en introduktionsperiod som även ska fungera som en 

provanställning och man har rätt till en mentor. Rektorn ska intyga om att man har gått 

introduktionsperioden och sedan har man rätt till lärarlegitimationen. Endast då har 

man rätt att tillsvidareanställas och sätta betyg på elever. Lärarlegitimationen kan dras 

in vid grova brott, kraftig oskicklighet som lärare eller missbruk.
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4. Tidigare forskning
Psykoterarapeuten, utbildaren och författaren Margareta Normell tar upp begreppet 

modernitetens reflexivitet som betyder att det inte finns några sanningar eller fasta värden i 

dagens moderna samhälle och allt kan ifrågasätts och betvivlas (Normell 2002: 15).  Hon 

menar att det i sin tur har påverkat lärarens status eftersom läraren inte längre har ”sanningen” 

eller den sanna kunskapen. I annan litteratur framgår det att ”rollen har mist sin självklara 

status” och hur lärarlegitimation kan ändra läraridentiteten till det bättre (Jönsson 2009: 11). 

Lärarrollens förändring tas ofta upp i samband med läraryrkets status. Man diskuterar hur 

läraryrket har förändrats från 1990 fram till idag, hur förändringarna har påverkat lärarrollen 

och vilka utmaningar man står inför som lärare idag (Forssell 2005).

Sociologiprofessorn Lennart G Svensson och universitetslektorn Ylva Ulfsdotter Eriksson

skrev år 2008 avhandlingen Yrkesstatus. En sociologisk studie av hur yrken uppfattas och 

värderas. I avhandlingen rangordnar dem olika yrken utifrån hur deras status uppfattas i 

samhället. De utgår ifrån olika faktorer t ex kön, lön, makt etc. Gymnasielärare hamnade på 

plats 44, grundskollärare på plats 52 och förskollärare hamnade på plats 65. Forskarna kom 

fram till att de yrken som låg högst upp hade två gemensamma nämnare; akademisk 

utbildning och höga löner (de fem yrken som hamnade högst på listan var ambassadör, läkare, 

jurist, professor och advokat). I avhandlingen fanns även en jämförelse med en tidigare 

undersökning från 1958 där man värderade yrkesstatusen på olika yrken. Lärare hamnade år 

1958 på 3:e plats jämfört med år 2002 på 52:a plats. Yrkesstatusen för lärare har under dessa 

år sjunkit markant och några möjliga förklaringar till statusens försämring uppges, enligt 

författarna, vara dålig löneutveckling, ökat omsorgsansvar i arbetet och förändringar i 

lärarutbildningen (Svensson 2008: 37). 

Sofia Persson är forskare och universitetslektor vid Göteborgsuniversitet. I hennes avhandling 

Läraryrkets uppkomst och förändring tas det upp att historiskt sett har lärarens status 

påverkats elevernas status dvs. vilka elever man undervisar. Manliga lärare har haft en högre 

status då de har undervisat pojkar som tillhör den privilegierade samhällsklassen (Persson 

2008:79).  Social bakgrund och kön är två faktorer som påverkar huruvida vi uppfattar ett 

yrke som ett låg- eller högstatusyrke. Kön och status är relaterade till varandra och kvinnliga 
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yrken tenderar att ha en lägre status än manliga yrken. Med kvinnliga yrken avses yrken där 

det finns en hög andel kvinnor. Persson skriver att ”Föreställningar om och värderingen av 

läraryrket är också väsentliga för att förstå lärares villkor och yrkesprojekt ” (Persson 2008: 

79). Samhällets uppfattning om och värdering av läraryrket är väsentligt för läraren och 

påverkar lärarens roll och status.

Lärarnas riksförbund genomförde 2008 en studie som heter Vem blir vad och varför? Studiens 

syfte är att ta reda på vilka som söker sig till lärar-, jurist- och socionomutbildningar. I studien 

framgår det att lärarutbildningens låga intagningspoäng, den låga lärarlönen och dålig 

arbetsmiljö är några anledningar till varför läraryrket har förlorat sin attraktionskraft bland 

studenter (Lärarnas riksförbund 2008). Lärarnas riksförbund ser även en koppling mellan 

auktorisation för lärare och en höjd status för läraryrket. Bara auktoriserade lärare ska få sätta 

betyg och vara handledare för lärarstudenter. De föreslår således en lärarlegitimation och 

anser att den kommer att höja läraryrkets status. I studien framgår det även att lärarstudenters 

betyg, resultat på högskoleprovet och sociala kapital minskat. Det konstateras även att det 

sociala kapitalet grundar sig på tillit till människor och som, enligt Bourdieu, är någon form 

av erkännande eller igenkännande (Ibid.). Lärarnas sociala kapital har minskat och det kan 

betyda två saker. Dels att tilliten till lärare inte finns kvar i samhället och dels att statusen i 

läraryrket har sjunkit. 

Orsaker till varför yrket har mist sin attraktionskraft och status är, enligt Lärarnas riksförbund, 

att lärarrollen har förändrats och lärare har fått en större arbetsbörda än förr. Lärare förväntas 

idag att, utöver undervisningen, även försöka lösa de samhällsproblem som dyker upp i 

skolan. Det är en faktor som har påverkat yrkets status och attraktivitet bland studenter 

(Lärarnas riksförbund 2008). Högpresterande elever söker inte till lärarutbildningen på grund 

av den låga lönen och den dåliga arbetsmiljön utan de söker till andra yrken där man vet att 

både lönen och arbetsmiljön är bättre. Det har bidragit till att läraryrket förlorar sin status då 

det blir ett yrke som ”alla kan bli”. Studien tar även upp hur media påverkar läraryrket och det 

framgår att det möjligtvis påverkar yrket negativt eftersom det inte har ökat antalet sökande 

till lärarutbildningen. Lärarnas riksförbund drar slutsatsen att bättre lön och karriärmöjligheter 

samt bättre arbetsvillkor höjer yrkets status och bidrar till att fler högpresterande studenter 

söker till lärarutbildningen. 
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Jag kan inte undgå att nämna examensarbetet En legitimering av läraryrket - kan det höja 

statusen? skrivet av Juliana G Linné. Linné skriver om huruvida lärarlegitimation kan höja 

yrkesstatusen för lärare. Hon genomför en kvalitativ studie där hon intervjuar SO- lärare om 

vad de anser om lärarlegitimation och om det är en metod för att höja statusen. Linné kommer 

fram till att en legitimation kan ge mer status åt läraryrket och ge det en professionalism som 

ibland saknas. Detta för att man blir av med obehöriga lärare så att de verksamma lärarna har 

goda ämneskunskaper och man har möjlighet till karriär inom skolan. 

4.1 Läraryrket, lärarrollen och dess status i tidigare forskning

För att få en förståelse för den mediala debatten kring läraryrket och dess status behövs en 

förförståelse av ämnet. Detta avsnitt redogör även för hur lärarrollen har ändrats, vilket är 

viktig kunskap för att förstå dagens debatt. Nu följer en kort historisk tillbakablick om hur 

läraryrket och dess status har förändrats från 1990 fram till idag.

I och med decentraliseringen av skolan så har lärarna fått en större arbetsbörda. Lärarnas 

uppgift var inte enbart att undervisa de egna eleverna längre utan de fick även börja utveckla 

lokala läroplaner för skolan. Tillsammans med rektorn ska lärare arbeta fram en lokal 

arbetsplan utöver att planera den egna undervisningen. Även samhälleliga förändringar 

påverkar skolan som är en samhällelig institution. Migration, globalisering och den moderna 

teknikens snabba utveckling är exempel på faktorer som påverkar lärarna och ställer högre 

krav på dem. Historiskt sett har lärarens auktoritet varit stark eftersom läraren var den som 

hade kunskapen som förmedlades till eleverna. Auktoriteten är inte lika stark idag eftersom 

läraren inte alltid vet mest (Forssell 2005: 261). Läraren är inte den som sitter inne med all 

kunskap längre utan eleverna kan ta reda på mycket själva genom t ex söksidor på internet. 

Till skillnad från förr finns det i vår tid många möjligheter att ta till sig kunskap på egen hand. 

Inom vissa områden kan elever ha mer kunskap än lärare t ex vad gäller teknik, IT och 

mediala lösningar.  Även skolans fostringsuppdrag har förändrats, vilket självfallet påverkar 

lärarens arbete. Skolan har gått från en moralisk och kristen fostran till medborgarfostran och 

sedan till dagens krav att fostra eleverna till självständiga individer (ibid. 264).  Anna 
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Forssell, studierektor på Lärarhögskolan i Stockholm, har listat några stora förändringar för 

läraryrket och lärarrollen under 1990 talet:

- Förr förmedlade läraren det som andra personer hade bestämt ska förmedlas, nu 

bestämmer läraren själv vad som ska förmedlas för att nå målen.

- Läraren var förr instängd i sitt egna klassrum medan man idag jobbar i grupp och 

samarbetar i lärarlag.

- Förr var läraren kunskapsförmedlare medan läraren idag ska hjälpa eleverna att 

utveckla kompetenser och läraren ska utforma bra miljöer för lärande.

- Läraren har gått från att ha en auktoritär relation till eleverna till att idag ha en 

”horisontell”, demokratisk relation till eleverna. Läraren ska handleda och stödja 

eleverna i deras arbete (ibid. 266).

Alla förändringar de senaste tjugo åren har påverkat lärarrollen och i sin tur även lärarnas 

status i samhället. Eleverna får ett allt större ansvar för sin egen inlärning och då finns det en 

risk att lärarens auktoritet ifrågasätts och man kan t.o.m. gå så långt att man anser att läraren 

är överflödig. Som punkterna ovan visar så har lärarrollen ändrats markant och läraren har 

gått från att vara kunskapsförmedlare till att vara mer som en handledare eller mentor. Läraren 

ska vägleda eleverna till kunskap och skapa en miljö där elever kan tillägna sig kunskap. Man 

har fått en ”ny” klassrumsordning och brutit med den traditionella klassrumsmodellen där 

läraren undervisade från katedern och där eleverna enbart lyssnade på vad läraren sa. 

Skolan är en central samhällelig institution och när samhället genomgår förändringar så 

förändras även skolan och lärarollen. Istället för att enbart ägna sig åt undervisningen har 

läraren fått ta på sig större bördor och undervisningstid kan gå åt till att exempelvis lösa 

konflikter och andra problem som egentligen kuratorn ska ta hand om (Normell 2002). 

Läraren har inte en självklar auktoritet idag och måste därför ”förtjäna” respekt och auktoritet.



13

5. Teorianknytning och begrepp
Det här kapitlet redogör för studiens teoretiska utgångspunkter och begrepp. En kort 

presentation av valda teorier följer samt en begreppsdefinition på studiens relevanta begrepp.  

5.1  Foucault och Bourdieu

Teorin som jag huvudsakligen avser att utgå ifrån är Foucaults diskursteori om hur vi genom

språket förstår vår sociala omvärld. Enligt Foucault så har det skrivna och uttalade ordet en 

stor makt och påverkan på andra människor. Dem som kontrollerar diskursen är framförallt 

institutioner och samfund.  Foucault menar att diskurser som ständigt ”är sagda förblir sagda” 

(Foucault 1993: 16). Med det menas att diskurser ständigt är närvarande och när man väl har 

uttryckt en diskurs är den sagd och därmed finns den tillgänglig. Diskursen har följaktligen en 

makt och media bidrar till att producera och reproducera diskurser. 

Genom diskurser konstruerar vi vår realitet och språket är ett verktyg som används för det. 

Diskurser har en hierarkisk struktur där institutioner, exempelvis media, har större makt att 

påverka och konstruera diskurser. Människor är aktörer i olika diskurser och de påverkar 

diskurskonstruktionen. Diskurser är inte statiska och de är i ständig förändring eftersom vi 

människor ändrar dem. Texten som är skriven ger oss en uppfattning om hur något är och vi 

får en större förståelse för något. Diskurser om lärare skapas i medias skildring av lärare och 

när de är sagda finns de ute i samhället. Enligt Foucault känner vi till dem eftersom många 

diskurser bygger på redan existerande diskurser. Det skiljer även i status var diskursen 

kommer ifrån och en medial institution, som tidningar, har en hög status i samhället (Foucault 

1993: 16). Diskurser som media konstruerar har således en större påverkan på människor 

eftersom media har en makt och väljer vad som ska publiceras eller inte. 

En annan teori som jag kommer att utgå ifrån är Bourdieus kapitalteori. Teorin går ut på att vi 

människor bär med oss kapital av olika slag. De kapital som vi bär med oss är ekonomiskt, 

kulturellt och symboliskt. Symboliskt kapital kan definieras på följande sätt ”det som av 

sociala grupper känns igen som värdefullt och som tillskrivs värde” (Olesen & Pedersen 2009: 

147). Det kan tolkas som att någonting ska ha värde i andras ögon. Värde kan exempelvis 

vara status eller prestige i ett yrke.  Läraryrkets status kan ses som ett symboliskt kapital, men 
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även som ett ekonomiskt kapital i form av lön. Symboliskt kapital kan vara prestige och status 

i form av yrke, ett känt namn etc. (Bourdieu 1986: 95). Bourdieu menar att varje fält har en 

särskild logik och kan beskrivas enligt följande formel habitus + kapital + fält = praktik (ibid. 

244). Det habitus vi har med oss i form av erfarenheter tillsammans med vårt kapital påverkar 

vilka vi är i fältet dvs. i samhället.

5.2 Begreppsdefinition

Det finns alltid flera definitioner av ett begrepp och man kan använda dem på olika sätt. 

Därför följer nu en begreppsdefinition, enligt Nationalencyklopedin, av utvalda begrepp som 

kommer att användas i uppsatsen. Det är dessa definitioner som jag kommer att utgå ifrån.

Status definieras som en ” benämning på en persons ställning i en grupp eller gruppens 

ställning i samhället”. Statusen är även ” förknippad med en viss samhällelig position”. Ordet 

status är latin och betyder ”ställning” eller ”tillstånd”. Det beskriver vår sociala position i 

samhället och hur andra uppfattar det. Statusen kan vara förvärvad genom t ex yrke, talang 

eller utbildning, eller så kan den även vara tillskriven genom exempelvis kön, ålder etc. En 

annan benämning på status brukar vara prestige. 

Media definieras som ” kanaler för förmedling av information och underhållning” (ibid.). Den 

mediala bilden av läraryrket och dess status är i fokus för detta arbete och därför behövs en 

definition av begreppet media. Media innefattar alla kanaler som förmedlar information och 

underhållning men jag kommer i denna uppsats att fokusera på tryckta medier i form av 

tidningsartiklar. 

Lärare definieras på följande sätt: ”person som yrkesmässigt ägnar sig åt undervisning mest i 

skola el. under skolliknande former” (ibid.). I det här arbetet kommer lärare att syfta till en 

person som undervisar i skolan och som ägnar sig åt undervisning. Det är deras status som jag 

avser att undersöka.

Yrke är ett arbete som man kan livnära sig på och som kräver särskilda kunskaper (ibid.). 

Begreppet bildades ca 1672.
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Modalitet är graden av instämmande i en sats dvs. i vilken grad personen instämmer i sitt 

påstående. Vilken modalitet som används påverkar diskursskapandet. En sorts modalitet är 

sanning. Det är när en person instämmer i sitt påstående fullt ut, framställer det som sann 

kunskap och sanning. Ett exempel är ”för lite motion leder till diabetes” jämfört med ”för lite 

motion kan leda till diabetes”. Det första påståendet skrivs fram som sanning medan det andra 

innehöll en viss tveksamhet. Medier använder sig av en modalitet där tolkningar uppfattas 

som fakta och sanning (Winther Jorgensen 2000: 88). 

Nodalpunkt är det begreppet som texten kretsar kring och det som texten relaterar till (ibid:

34). Inom politik är exempelvis ”demokrati” en nodalpunkt. 
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6. Metod och material
Avsnittet syftar till att redogöra för vilken forskningsmetod och material som har använts för 

att kunna svara på studiens problemformuleringar. Med den valda metoden försöker man 

förstå och tolka de resultat man får fram (Stukát 2005: 32). För att få en större förståelse för 

Faircloughs metod så följer nu ett stycke som avser att tydliggöra den diskursanalytiska 

metoden. Detta kapitel redogör även för avgränsningar och innehåller en kort presentation av 

analysmaterialet.  

6.1  Faircloughs diskursanalys

Fairclough ser diskurs som en viktig social praktik där språket har en viktig funktion. Diskurs 

är någonting ”som både reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer, 

inklusive maktrelationer, och samtidigt formas av andra sociala praktiker och strukturer ” 

(Winther Jorgensen 2000: 71). För att ta reda på vilka diskurser som finns så kan man 

genomföra en textanalys av exempelvis artiklar. Det vardagliga språkbruket bidrar till att 

skapa diskurser i samhället och medier är ett verktyg i det skapandet. Det centrala med denna 

diskursmodell är att kartlägga eller upptäcka relationen mellan språkbruk och sociala 

relationer (ibid. 76).

Enligt Fairclough ska man fokusera på den kommunikativa händelsen när man analyserar en 

diskurs. Den kommunikativa händelsen är språkbruket i exempelvis en tidningsartikel, ett 

politiskt tal eller i en film (ibid. 73).  Fairclough har utformat en tredimensionell modell för 

att på bästa sätt genomföra en diskursanalys. Modellen ser ut på följande sätt:

                                                 

                           ( Faircloughs modell för diskursanalys (Winther Jorgensen 2000: 74).
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Modellen används för empiriska studier och forskning om hur kommunikation och samhälle 

hör ihop. Det första steget är själva texten och dess egenskaper. Diskursiv praktik är själva 

produktionsprocessen och tolkning av texten medan social praktik är den kontext som texten 

är en del av. Jag avser att främst fokusera på texter och analysera dem som en diskursiv 

praktik.  

6.2 Material och avgränsning

För att detta arbete ska vara möjligt måste jag självfallet avgränsa mig. Jag har av den orsaken 

begränsat mig vad gäller urvalet av tidningsartiklar, medier, rapporter och avhandlingar. Det 

finns mycket material publicerat om lärare, deras yrkesroll och status. Jag kommer att 

använda mig av artiklar publicerade i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och 

Expressen (ibland kommer tidningarnas namn att förkortas i texten exempelvis DN istället för 

Dagens Nyheter). Dessa är de största tidningarna i Sverige, därför har jag valt dem. Jag har 

även avgränsat mig vad gäller tidsperiod och kommer att fokusera på artiklar som publicerats 

mellan år 2008-2010. Jag upplever att debatten om läraryrkets status har varit väldigt aktuell 

under de senaste tre åren och att det finns ett samband med den politiska debatten under 

samma tid. Artiklarna har jag sökt fram på respektive tidnings egen databas och Södertörns 

biblioteks interna databas för artikelsökningar. Jag har valt att ta upp olika diskursiva aspekter 

som berör yrkets status i artiklarna. Aspekterna som tas upp om lärare i artiklarna är politik, 

genus, kunskap/kompetens, arbetsmiljö och lön. Nedan följer en kort presentation av 

materialet i samma ordning som i analysen:

 ”Legitimation kommer att sänka läraryrkets status” DN 2010-11-18

Skriven av forskaren Jonas Vlachos som menar att lärarlegitimation kommer att sänka 

yrkets status. 

 ”Därför vill männen inte bli lärare” – Aftonbladet 2010-03-09

Skriven av Eva-Lis Sirén och tar upp genusdiskursen om lärare.

 ”Jenny är lärare i träslöjd”- Expressen 2010-02-23

Skriven av en journalist från Expressen och tar upp ett omvänt könsperspektiv.
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 ”Lärarna allt mindre begåvade” – SVD 2008-11-28

Tar upp diskursen om kunskap bland lärare.

 ”Vi inför yrkeslegitimation för alla Sveriges lärare 2012” DN 2010-04-12

Skriven av Alliansregeringen och handlar om yrkets status och lärarlegitimation.

 ”Läraryrkets identitet nära utplåning”- SVD 2009-10-13

Tar upp arbetsvillkor och hur det har en sammankoppling till yrkets status.

 ”Låga lärarlöner i Sverige” – DN 2010-03-03

Artikeln tar upp lönediskursen kring lärare.

 ”Svenska lärare- Sök jobb i Danmark”- Expressen 2009-05-06

Skriven av Lärarförbundets ordförande Metta Fjelkner som uppmanar svenska lärare 

att flytta till Danmark där lönen är högre än i Sverige.

 Dåliga lärare får sänkt lön”- Aftonbladet 2009-09-10

Artikeln handlar om förslaget att elevernas provresultat ska påverka lärarens lön. 

 ”Hot och våld mot lärare allt vanligare” – Expressen 2008-04-28

En artikel som handlar om att lärare känner sig hotade på arbetsplatsen.

På grund av ett begränsat tids- och platsutrymme fanns det inte möjlighet att inkludera fler 

artiklar och medier. När jag sökte efter material fann jag att många artiklar om lärare 

publicerades år 2010, vilket troligtvis har ett samband med riksdagsvalet. Det är av den 

anledningen som många av uppsatsens artiklar är från 2010 och även 2009. Debatten kring 

läraryrket började på allvar ta plats i tidningarna under dessa år. 
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7. Resultat och Analys 
I detta avsnitt kommer de utvalda artiklarna att analyseras utifrån den valda teorin och tidigare 

forskning som har tagits upp ovan. Artiklarna handlar om lärare och de tar upp olika 

diskursiva aspekter om lärare som genus, kunskap/kompetens och lön. 

Foucault betonade att det skrivna ordet har en makt som påverkar människor och att artiklar i 

sig redan får makt genom att de blivit publicerade i tidningar. Bakom varje artikel finns en 

skribent som vill påverka människors åsikter. Att få komma till tals i en stor tidning och få 

uttrycka sina åsikter för många människor gör att man som skribent hamnar i en maktposition. 

Visserligen finns det numera kommentarsfält under den digitala artikeln där man som läsare 

har möjlighet att vädra sina åsikter, men författaren har ändå ett ”övertag” i och med att 

han/hon blivit publicerad. Enligt Foucault har institutioner ett övertag när det gäller att 

kontrollera diskurser och en medial institution som tidningar är inget undantag. Läsare blir 

påverkade av vad de läser och i och med att diskursen är skriven så finns den tillgänglig för 

läsare. Här följer en diskursanalys av utvalda artiklar skrivna i svensk press de senaste tre åren 

utifrån Faircloughs diskursanalys samt Foucault och Bourdieus teorier.

7.1 Diskursen om läraryrkets status utifrån ett forskarperspektiv

DN 2010: ”Legitimation kommer att sänka läraryrkets status” skriven av Jonas Vlachos.

Jonas Vlachos skrev en debattartikel i DN, november 2010, om hur en eventuell 

lärarlegitimation inte kommer att höja läraryrkets sjunkande yrkesstatus. Han anser att 

regeringen jämför läraryrket med läkaryrket och att detta är en missvisande jämförelse. Han 

menar att det finns tydliga paralleller mellan dessa två yrken och legitimationstanken. Det är 

fel av regeringen att göra sådana jämförelser då man i läkaryrket kan se effekterna av en 

legitimering men det är betydligt svårare att göra inom läraryrket. Man kan i efterhand se om 

en medicinsk behandling har varit felaktig medan man i undervisningssituation har väldigt 

svårt att bedöma effekterna i efterhand. Eftersom lärare måste öka dokumenteringen av sin 

undervisning för att bedömas ökar det administrativa arbetet för lärare och det höjer, enligt 

Vlachos, varken läraryrkets status eller kvaliteten på undervisningen. 
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Vlachos fortsätter med att påpeka att även introduktionsåret är ett stort problem i 

propositionen. Han menar att introduktionsåret kommer att försvåra för lärare att få sitt första

jobb och en tillsvidareanställning då man måste undervisa i de ämnen man är behörig i för att 

få legitimation. Hittar man inte ett jobb som passar får man svårt att ta sig in på 

arbetsmarknaden och man får ingen stabilitet. Vlachos förklarar hur legitimationen kommer 

att försvåra situationen för nyexaminerade lärare genom att påpeka ”vikarierande men icke-

legitimerade lärare kommer däremot inte ens få sätta betyg vilket gör dem närmast 

oanställningsbara” (DN 2010). I och med att man inte får sätta betyg utan legitimation blir det 

svårare för nyexaminerade lärare att få jobb på skolan. Att använda ordet ”oanställningsbara” 

när man talar om lärare ger en bild av att det finns en möjlighet att stå utan arbete när man har 

studerat färdigt till lärare. Det kan leda till att man får negativa associationer när man tänker 

på läraryrket efter att ha läst artikeln. Rektorn på skolan ska sedan bedöma om läraren är 

behörig för en legitimation och enligt Vlachos hamnar rektor i en maktposition som inte 

gynnar läraren. Man kan som nyexaminerad lärare hamna i underläge, konstaterar Vlachos.

Vlachos skriver med vad Fairclough kallar en sanningsmodalitet, som jag beskrev i tidigare 

avsnitt. Han framställer sina argument som sann kunskap och menar att han vet vilka 

konsekvenser lärarlegitimation medför. Han instämmer i sina påståenden och det råder ingen 

tveksamhet i det han skriver. Nodalpunkterna är begreppen ”status”, ”läraryrke” och 

”lärarlegitimation”, hela debattartikeln kretsar kring dessa begrepp. I debattartikeln radar 

Vlachos upp problem efter problem med regeringens proposition och med hans bakgrund som 

docent i nationalekonomi och utbildningsforskare så anser Vlachos att han har den sanna 

kunskapen om konsekvenserna. 

Artikeln är en debattartikel som publicerades i DN i samband med debatten om 

lärarlegitimation. Den är strukturerad som en ”vanlig” debattartikel med rubrik, inledning och 

sedan löptexten. Vissa partier har fetare text vilket belyser dess betydelse. Han utnyttjar 

uppfattningen om att lärare får alltmer administrativt arbete och mindre undervisningstid.  En 

legitimation bidrar till att öka det administrativa arbetet på skolan och det tolkas inte på ett 

positivt sätt. 

Om vi återgår till Faircloughs diskursmodell så är den innersta rutan själva texten och dess 

egenskaper. Diskursiv praktik är hur författaren bygger på existerande diskurser för att skapa 

en debattartikel och social praktik är vilken kontext artikeln är en del av samt om den 
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reproducerar eller omstrukturerar en diskurs (Winther Jorgensen 2000: 75). Vlachos både 

reproducerar och omstrukturerar diskursen om lärare och legitimation. Han skriver ”Varken 

läraryrkets status eller undervisningens kvalitet lär höjas av att ännu mer av lärarnas tid och 

energi läggs på administrativa uppgifter” (DN 2010). Den meningen reproducerar en 

existerande diskurs om stressade lärare som lägger ner mycket tid på administrativa uppgifter. 

Det är en del av diskursiv praktik. Av ordvalet ”ännu mer” att döma så menar Vlachos att 

lärarna idag redan lägger ner mycket tid på administrativa uppgifter och lärarlegitimation 

kommer att kräva ännu mer tid. Han skriver utifrån ett arbetstagarperspektiv (lärarnas 

perspektiv) när han skriver att ännu mer börda kommer att läggas på lärarna. Man kan påstå 

att Vlachos bekräftar diskursen om läraryrkets låga yrkesstatus och att den inte lär höjas i 

samband med en legitimering av yrket. 

Vlachos försöker uppnå en social förändring i och med att han kritiserar regeringens förslag 

om legitimation. Den sociala förändring han försöker att uppnå är att lärare inte ska behöva ha 

ett introduktionsår för att få legitimation för att det stressar nyexaminerade lärare mer än vad 

det hjälper dem. Man kommer att känna sig otrygg och orolig över att inte hitta en anställning 

som passar för att få legitimation. Man stänger även ut alla obehöriga som inte har 

legitimation men som trots det kan vara duktiga lärare och bidra med annan kunskap och 

erfarenhet. Det hotar mångfalden i skolan och Vlachos vill se till att det inte sker. 

I slutet av artikeln skriver Vlachos följande ”Lärarlegitimationen kommer att göra det 

motsatta vilket riskerar att ytterligare sänka lärarutbildningens och läraryrkets status” (DN 

2010). Denna mening omstrukturerar diskursen om legitimation och status. Tidigare i media 

har man läst om hur legitimationen kommer att höja yrkets status, på det sättet omstrukturerar 

han diskursen när han påstår att det finns en risk att statusen på läraryrket kommer att sänkas 

om man inför legitimation. Han skriver även att ” länder som lyckats väl med att bibehålla 

lärarutbildningens attraktionskraft även är de som lyckats garantera en trygg och smidig 

övergång till läraryrket efter avslutade studier” (DN 2010). Vlachos ser en förbindelse mellan 

yrkets status och arbetsmarknad. Statusen har en koppling till huruvida man får ett jobb efter 

examen eller inte.

Som det framgick i avhandlingen Yrkesstatus. En sociologisk studie av hur yrken uppfattas 

och värderas har läraryrkets status sjunkit avsevärt och det har även ändrats från att ha varit 
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ett manligt yrke till att bli ett kvinnodominerande yrke (Svensson 2008). Det för oss in på 

nästa debattartikel som just handlar om varför män inte vill arbeta som lärare.

7.2 Genusdiskursen

De följande två artiklarna tar upp genusaspekten bland lärare och fokuserar på 

könsproblematiken. Den ena artikeln som publicerades i Aftonbladet tar upp en sned 

könsfördelning bland lärare medan artikeln från Expressen tar upp ett omvänt könsperspektiv. 

Båda artiklarna visar hur kön har ett samband med yrkets status.

Aftonbladet 2010: ”Därför vill männen inte bli lärare”.

Debattartikeln är skriven av Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén. Artikeln tar upp 

problematiken med att färre män söker sig till lärarutbildningen och vilka faktorer som ligger 

bakom. Artikeln börjar med att belysa löneproblematiken inom läraryrket som uppstår i takt 

med att fler kvinnor blir lärare, nämligen att lönerna blir lägre. I kvinnodominerande 

branscher är lönerna generellt lägre än yrken där män dominerar och läraryrket är ett tydligt 

exempel på det. När läraryrket var ett manligt yrke låg lärarlönen strax under en ingenjörslön, 

idag är en grundskolelärares lön två tredjedelar av en civilingenjörs lön. Allt färre män söker 

till lärarutbildningen och endast 24 % av lärarstudenterna som antogs till utbildningen 2009 

var män. Det finns även statistik på att män är de första som lämnar läraryrket då de anser att 

lönen inte är tillfredställande och att yrket sänker deras status. 

Sirén tar även upp hur politiker från hela skalan pratar om värdet av att höja kvinnornas löner 

medan de i praktiken bidrar till klyftorna genom att hålla lärarlönerna nere. Sirén efterlyser en 

förändring om man ska klara av de stora pensionsavgångarna och det faktum att färre män blir 

lärare. För att få de mest kompetenta att bli lärare måste lönerna höjas och om trenden 

fortsätter kommer det vid seklets slut inte finnas män kvar inom lärarkåren. Detta är ett 

problem som Sirén belyser genom att skriva en debattartikel.

Debattartikeln publicerades i Aftonbladet 2010 och textupplägget är väldigt enkelt. Artikeln 

är skriven på ett lättförståeligt språk och är ganska kort i sitt omfång. Sirén bygger på de 

existerande diskurserna om lärares låga löner och att läraryrket har blivit ett kvinnoyrke där 

det finns få verksamma män. Det är ett effektivt sätt att skapa förändring dvs. genom att spela 

på existerande diskurser; att lönen är låg och att läraryrket är ett kvinnligt yrke. Sirén vill 



23

förändra två saker; dels höja lärarlönerna och dels att fler män ska bli lärare. Dessa faktorer är 

sammanlänkande och beroende av varandra. Ekvationen ser ut på följande sätt: för att män 

ska bli lärare så måste lönerna höjas. I artikeln framgår det dock att lönen ska höjas för alla 

som jobbar som lärare, även kvinnor. Man ska ha lön för sitt arbete och lönen måste kunna 

konkurrera med andra yrken annars väljer högpresterande, kompetenta studenter andra yrken 

där det finns möjlighet till både karriär och god löneutveckling. 

Sirén målar upp ett skräckscenario där män i stort sett har lämnat läraryrket i slutet av detta 

sekel pga. av dålig löneutveckling. I artikeln framgår det tydligt att lönen förbinds med status. 

En dålig lön ger lägre status och ett lägre socialt kapital. Nodalpunkterna som artikeln kretsar 

kring är ”lön”, ”män” och ”lärare”. Genom att få artikeln publicerad vill Sirén komma ut med 

ett budskap till det svenska folket och hon vill skapa en ny uppfattning om lärare. En 

verklighet där lärare är välbetalda och har en jämn könsfördelning på arbetsplatsen. 

När man skapar en diskurs om lärare som en underbetald yrkeskår finns det en risk att man 

påverkar yrkets status. Den som läser artikeln tar till sig den skrivna diskursen och den 

diskuteras i den sociala praktiken dvs. ute i samhället. Artikeln avser att skapa en förändring i 

diskursen om lärare men det finns en risk att läsare avskräcks från att blir lärare genom att 

yrket problematiseras i artikeln. Artikelns syfte kanske reproducera diskursen om låg status. 

Genom att läsa rubriken som lyder ”Därför vill männen inte bli lärare” förväntar man sig som 

läsare ett svar eller en sanning, som Sirén anser att hon har i egenskap av Lärarförbundets 

ordförande. 

Modaliteten i artikeln är sanning och Sirén använder meningsuppbyggnader som exempelvis 

”Men vi vet också att bland de som lämnar läraryrket gör männen det mycket tidigare än 

kvinnorna.” Det råder ingen tveksamhet i hennes argument och för att reproducera diskursen 

om att läraryrket är ett kvinnligt yrke använder hon ordvalet ”Men vi vet också (…)” dvs. det 

är allmänt känt att män lämnar läraryrket tidigare än kvinnor. Hon skapar en självklarhet i sitt 

argument och på det sättet även en sanning när hon inleder meningen på det sättet. Det är 

även ett sätt att skapa gemenskap mellan läsaren och skribenten genom att använda ordet vi. 

Man knyter an till en existerande diskurs. Sedan skriver Sirén ett påstående som kan uppfattas 

som ett hot: ”Om inte så sker kommer männen att fortsätta överge läraryrket, och på goda 

ekonomiska grunder” (Aftonbladet 2010). Ordvalet ”om inte så sker” ger intrycket av att det 

är ett hot från Sirén, om inte lönen förbättras lämnar männen läraryrket.
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Persson skriver i sin avhandling ” (…) yrket blir ”könsmärkt” och en tröskel av exempelvis 

konventioner och fördomar kan avhålla män från att söka sig till yrket” (Persson 2008:80). 

Det råder således en diskurs om att läraryrket är ett kvinnligt yrke även inom forskningen och 

det blir ett problem i längden, enligt Sirén och Persson. Männen finner inget symboliskt eller 

ekonomiskt kapital när de blir lärare. Lönen lockar inte och yrket värderas inte lika högt 

längre. Det symboliska kapitalet är inte tillräckligt högt för männen. Persson skriver vidare att 

kvinnornas närvaro i läraryrket även idag uppfattas som ett problem och att de har bidragit till 

att statusen har sjunkit. ”I offentliga utredningar framkommer förhoppningar om att män 

återigen ska söka sig till yrket, och lärare tolkar själva kvinnodominansen som en orsak till 

låg status” är ett utdrag ur Perssons studie där det framgår att just kvinnodominansen är en 

bidragande orsak till låg status (Persson 2008:408). Det är dock väldigt intressant att lärare 

själva anser det. Genusdiskursen i media kring läraryrket kan både diskuteras och 

problematiserar, vilket för oss vidare till nästa artikel som tar upp ett omvänt könsperspektiv.

Expressen 2010: ”Jenny är lärare i träslöjd”.

Denna artikel tar upp ett omvänt könsperspektiv där en kvinnlig lärare arbetar som 

träslöjdslärare, som många uppfattar är ett manligt yrke även om det är ett läraryrke.

Våren 2010 publicerade Expressen en artikel som har rubriken ”Jenny är lärare i träslöjd”. 

Artikeln handlar om unga Jenny som undervisar i träslöjd och varför hon valde att arbeta med 

ett s.k. manligt yrke. Till skillnad från artikeln ovan, där diskursen om att läraryrket är ett 

kvinnligt yrke, har denna artikel en annan utgångspunkt. Artikeln förmedlar en diskurs om att 

träslöjdslärare är ett manligt yrke och att Jenny är ett undantag som har valt det yrket. Redan i 

den första meningen utmärker sig språkets betydelse genom att beskriva Jenny Frohagen som 

”snygg, feminin och ung och passar inte in på den bild som de flesta har av en träslöjdslärare” 

(Expressen 2010).  Det skapas en diskurs om träslöjdslärare och hur Jenny är ett undantag. 

Hon är feminin, ung och snygg och arbetar i en manlig bransch. Jenny säger att tjejer ofta 

frågar henne hur hon klarar av ett ”tungt och svårt arbete” medan killar brukar ”reagerar med 

att bli imponerade” (Expressen 2010). Att skapa en diskurs om att träslöjdslärare är ett 

manligt yrke ger oss en intressant infallsvinkel då man oftast könsmärker läraryrket som ett 

kvinnligt yrke. Killar blir imponerade av Jenny eftersom hon jobbar med ett yrke som anses 

tillhöra män. Det ger henne en högre social status bland män då de reagerar med att bli 
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imponerade medan tjejerna inte förstår hur hon klarar av ett manligt yrke. Statusen tilldelas 

Jenny av killar eftersom hon arbetar på deras område medan tjejer inte ger yrket hög status då 

de anser att hon jobbar med ett tungt arbete.

Genom att läsa denna artikel med Foucault i tankarna kan man se hur språket har en betydelse 

i skapandet av en diskurs. Att framställa Jenny som ett undantag skapar en diskurs om hur 

läraryrket vissa gånger kan vara ett manligt yrke. Språk och ordval har en betydelse i hur man 

väljer att framställa någonting. Journalisten väljer att beskriva Jenny som ung, snygg och 

feminin istället för kompetent, kunnig, behörig etc. Jenny undervisar även i franska och i 

artikeln framgår det att vissa ser ner på hennes yrke när hon säger att hon är träslöjdslärare. 

När hon däremot säger fransklärare istället anses det vara finare. Det spelar således en roll 

vilken lärare man är när det kommer till status. Det finns en statushierarki inom läraryrket och 

olika inriktningar inom yrket har olika socialt kapital och värderas olika. Träslöjdslärare 

medför inte ett stort symboliskt kapital medan att undervisa i franska anses ha ett högre 

symboliskt värde i samhället. Det märks i hur Jenny blir bemött av andra. 

En artikel som denna reproducerar även diskursen om träslöjdslärare som ett manligt yrke. 

Jenny bidrar till att reproducera diskursen genom att säga ”Jag har alltid varit en riktig tjej-

tjej, så visst funderade jag över om jag verkligen skulle våga mig in på männens område” 

(Expressen 2010). Hon bekräftar att träslöjd är ”männens område” och på det sättet bekräftar 

hon även diskursen för läsarna. Nodalpunkterna i artikeln är ”kvinnligt” och ”manligt”. Det 

läggs mycket fokus på att en kvinna arbetar “på männens område” (Expressen 2010). 

Modaliteten i artikeln är sanning då den utgår från Jennys egna erfarenheter. Det blir nästan 

omöjligt för en läsare att ifrågasätta någons erfarenheter. Att skriva en artikeln baserad på 

erfarenheter är ett sätt att skriva fram en sanning då hennes upplevelser är sanna för henne och 

de blir även sanning för oss läsare. 

En annan diskurs som har funnits i media om lärare är att deras kunskapsnivå har blivit sämre 

genom åren. Man kan läsa artiklar om hur kunskapsnivån bland lärare har sjunkit och att 

lärare idag inte har lika bra kunskaper som lärare förr. Nästa artikel behandlar just det ämnet. 
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7.3 ”Lärarna allt mindre begåvade”- diskursen om kunskap

Svenska Dagbladet 2008: ”Lärarna allt mindre begåvade”.

SvD publicerade en artikel som handlar om hur nyblivna högstadielärare idag inte är lika 

begåvade som lärare för 15-20 år sedan. Kunskapsnivån har sjunkit bland dessa lärare och de 

är inte lika begåvade som förr. Artikeln hänvisar till en undersökning som Institutet för 

arbetsmarknadspolitisk utvärdering har genomfört för att ta reda på hur begåvade 

grundskolelärare är idag. Man har mätt begåvningen genom att titta på lärarnas 

gymnasiebetyg, de manliga lärarnas resultat från mönstringens begåvningstest  samt de 

mönstrades ledarskapsförmåga (SvD 2008). Forskarna kom fram till att lärarens förmågor 

allmänt inte påverkade elevernas betyg. Forskarnas resultat är en form av modalitet som har 

resulterat utifrån deras forskning. Lärarnas förmågor innefattar lärarens kunskapsnivå och det 

påverkar således inte elevernas betyg.

Ordvalet för rubriken är intressant med tanke på vad resultatet av undersökningen blev dvs att 

lärarens begåvning inte påverkar elevernas kunskapsinhämtning på ett negativt sätt. Det 

skapas en diskurs om att lärare är mindre begåvade idag än tidigare och man väljer att 

fokusera på det i rubriken. Makten som media har, som Foucault skriver om, syns tydligt i 

journalistens ordval för rubriken. Rubriken lyder ”Lärare allt mindre begåvade” och 

konstruerar en bild av att lärare inte har goda kunskaper. Som läsare kan man bli orolig över 

att lärare inte är begåvade längre och artikeln kan bidra till att yrkets status sjunker i 

samhället. 

Media har en viktig roll i hur man framställer vissa yrken och hur det i sin tur påverkar yrkets 

status. Man kan bygga upp en föreställning om ett yrke som människor tror på. I den sociala 

praktiken talar människor om det som man har läst i tidningen. Det spelar således en roll hur

media skriver om ett yrke och vad de väljer att fokusera på. Nodalpunkterna i artikeln är 

”begåvning” och ”lärare”. Artikeln är centrerad kring hur lärarnas begåvning har försämrats 

de senaste åren. Detta kan kopplas till Lärarnas riksförbunds studie Vem blir vad och varför 

där det framgår att dagens lärarutbildning har låga intagningspoäng och det finns en möjlighet 

att komma in även om man har låga gymnasiebetyg. Det kan följaktligen finnas ett samband 

mellan låga intagningspoäng till lärarutbildningen, mindre begåvning bland lärarna och 
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läraryrkets status. Detta har diskuterats väldigt mycket under år 2010 i samband med valet. 

Politikerna har uttalat sig om hur läraryrkets status måste höjas och vilka åtgärder som krävs. 

Följande artikel behandlar just det ämnet. 

DN 2010: ”Vi inför yrkeslegitimation för alla Sveriges lärare 2012” skriven av Alliansen.

Politiker använder medier som kanal för sin politik och denna debattartikel är skriven av 

Alliansregeringen. Artikeln syftar till att förklara den proposition de la fram om 

lärarlegitimation samt att driva fram frågan om legitimation. Debattartikeln är skriven av 

samtliga partiledare i alliansregeringen; Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Jan Björklund och 

Göran Hägglund. Artikeln inleds med att politikerna beskriver att de ska satsa en 

kvartsmiljard på att kvalitetssäkra läraryrket genom att införskaffa en lärarlegitimation för alla 

yrkesverksamma lärare. Sedan följer ett stycke där politikerna bekräftar sin oro för den 

svenska skolan och det faktum att resultaten har försämrats. Att införa yrkeslegitimation för 

lärare är således deras bidrag till att förbättra den svenska skolan. Någonting måste göras och 

de ska nu ta tag i problemet genom att reformera grundskolan och gymnasiet. 

Argumentationen byggs upp genom att använda negativa ord som förklarar läget idag. Ord 

som används i artikelns inledande stycke är bl.a. ”oroande”, ”brister”, ”den negativa 

utvecklingen” och ”nedgående trenden” (DN 2010). Man får en bild av hur politikerna anser 

att skolan ser ut idag och att någonting måste göras. Ett exempel på hur politikerna använder 

sig av värdeladdade ord som ”negativa” och ”nedgående” är detta stycke: “Det går inte att 

vända den negativa utvecklingen över en natt eller ens under en mandatperiod. De reformer vi 

genomför är däremot alla viktiga verktyg i arbetet med att bryta den nedåtgående trenden” 

(DN 2010). Enligt Fairclough kan man utnyttja redan existerande diskurser för att skapa en 

förändring. Alliansen försöker således skapa en förändring för lärare genom att ta upp 

existerande diskurser om lärare och skolan. De gör ett försök att förbättra diskursen om 

läraryrkets status och attraktionskraft. 

Det följande stycket är skrivet i fet stil vilket markerar innehållets betydelse. Politikerna 

skriver att ”Den enskilt viktigaste faktorn för goda resultat i skolan är en kvalificerad och 

engagerad lärarkår” (DN 2010). Här lyfter politikerna fram lärarkåren som avgörande för 

goda studieresultat och det faller sig således naturligt att reformera läraryrket. Det kan även 

tolkas som att elevernas dåliga resultat är en konsekvens av dåliga lärare då de är en viktig 
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faktor för resultaten. Politikerna framhåller att resultaten inte är goda längre och att de 

sjunker, det kan tolkas som att lärarna också är dåliga. Uttalandet kan skapa en diskurs om att 

lärare är dåliga eftersom eleverna inte visar goda resultat, det är en dålig kvalitet på 

lärarkåren. 

Citatet ovan visar även hur diskursen produceras och hur man genom språket kan utöva sin 

makt genom att framhålla sina argument som sann kunskap.  Det finns ingen tveksamhet i 

deras påstående utan de menar att en engagerad lärarkår är den enskilt viktigaste faktorn för 

elevernas goda resultat. De skriver inte en viktig faktor för elevernas goda resultat är 

möjligtvis en engagerad lärarkår utan den ”enskilt viktigaste faktorn för goda resultat är (…)” 

(DN 2010). De använder sig av sanningsmodalitet. Att det är politiker som har skrivit 

debattartikeln ger det en makt i sig eftersom de sitter i regeringen men även språket fungerar 

som ett verktyg till att övertyga läsare och förändra eller skapa en diskurs (som man ser i 

exemplet ovan). 

Läraryrkets minskade attraktionskraft lyfts upp som ytterligare ett problem och faktum att de 

som söker sig till lärarutbildningen idag har lägre betyg än de som sökte förr. Den modalitet 

som politikerna har använt sig av är sanning, dvs. de framställer sina argument som sann 

kunskap som ingen kan strida emot. Det råder ingen tveksamhet i deras argument. Enligt 

Fairclough är det vanligt att medier använder sig av den sorts modalitet och framställer sina 

argument som fakta. Politikerna följer det mönstret och lägger upp sina argument som fakta; 

läraryrket behöver rustas upp och yrkeslegitimation behöver införas. 

Politikerna utnyttjar den existerande diskursen om lärare som inte har kunskap om de ämnen 

de undervisar i (det har skrivits om obehöriga lärare i media). För att få en större tyngd för sin 

proposition så visar man att man vill förändra den diskursen till det bättre. Man vill höja 

statusen för läraryrket och därför tar man till denna åtgärd d.v.s. lärarlegitimation. Den 

kommunikativa händelsen, språkbruket, i debattartikeln är formellt men ändå förståeligt 

eftersom det ska nå ut till tidningens läsare. Debattartikeln är skriven av politiker och den 

förväntas således vara formell. Genom språkbruket i vardagen skapar man en diskurs om 

något och i samband med debattartikeln så utvecklar politikerna diskursen om att läraryrket är 

i kris och behöver hjälp. En yrkeslegitimation är ett försök att ändra synen på läraryrket och 

återge det dess forna glans. Statusen kan kopplas till det symboliska kapitalet som Bourdieu 

talar om. Om man läser denna debattartikel framgår det tydligt att yrket har mist sin 
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attraktionskraft och det påverkar yrkets status och prestige. Få människor söker sig medvetet 

till ett lågstatus jobb och att tillbringa tre till fem år för att utbilda sig till lärare kan rentav 

verka avskräckande.  

Politikerna listar upp tio riktlinjer för lärarlegitimation där det framgår vilka ändringar de vill 

genomföra. I slutet av artikeln erkänner politikerna att det kommer ta tid innan vi ser 

förändringar i den svenska skolan men att det är väldigt viktigt att läraryrkets attraktionskraft 

ökar och att det är ”en av de viktigaste framtidsfrågorna för Sverige” (DN 2010). Läraryrket 

blir en nationell fråga och någonting som berör hela nationen. Sveriges framtid har ett 

samband med läraryrkets attraktionskraft. 

Foucaults teori om språkets makt är tydligt i denna debattartikel eftersom politikerna driver 

fram en fråga för läsaren. Politikerna konstruerar en diskurs om lärares yrkesstatus. Hadenius 

skriver att media har ”en avgörande betydelse för opinionsbildningen” (Hadenius 2000:11). 

Nodalpunkterna för artikeln är ”lärarlegitimation”, ”status” och ”läraryrke”. Debattartikeln 

kretsar kring dessa begrepp och de ligger i fokus. 

Genom att skriva om läraryrket på det sätt som politikerna gör konstrueras en diskurs som 

påverkar läraryrket och dess anseende. Det sociala kapitalet för lärare kommer, enligt 

politikerna, att förändras till det bättre i samband med att yrkeslegitimation införs. Man måste 

jobba till sig en legitimation och förtjäna den. Det betyder att det bara är vissa personer som 

kommer att blir lärare, därmed höjs statusen. Det kan även tolkas som att många inte förtjänar 

att arbeta som lärare och att det är för lätt att blir lärare idag. Därför krävs ett sorts urval där 

man sållar bort de olämpliga och det urvalet är yrkeslegitimationen. Att legitimationen kan 

dras in är också en faktor som påverkar statusen eftersom att det påminner om ett annat 

högstatus yrke, nämligen läkaryrket. Även läkare har en introduktionsperiod och får en 

yrkeslegitimation. Politikerna framställer lärarlegitimation som läraryrkets räddning och som 

en bra åtgärd som kommer att kosta 260 miljoner per år. 

SVD 2009- ”Läraryrkets identitet nära utplåning”.

Denna artikel tar upp hur lärarnas arbetsvillkor har förändrats och hur det i sin tur har en 

koppling till statusen. 
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Diskursen om läraryrkets förändring brukar tas upp i media. En artikel som berör det ämnet 

publicerades i SvD med rubriken ”Läraryrkets identitet nära utplåning” (2009). Det tas upp 

hur man har talat om att höja yrkets status de senaste tjugo åren medan yrket närmast har 

förlorat sin identitet under samma tidperiod. Olika faktorer som har påverkat läraridentitetens 

utplåning är att lönerna inte har höjts, att man vill minska lärarnas förtroendearbetstid och 

semester samt att elever på vissa skolor betygsätter sina lärare. Skribenten ställer sig frågan ”

Vem tror att en kunnig och välutbildad person kan lockas till läraryrket och vem tror att 

läraryrkets status höjs under ovanstående omständigheter?” (SVD 2009). Ett exempel som ges 

är att lärare år 1970 tillhörde samhällets mer välbetalda tjänstemän medan de idag sällan 

förknippas med en hög lön. Artikeln bygger på redan existerande diskurser om att yrkets 

status är lågt och att personer med höga betyg inte utbildar sig till lärare. De reproduceras och 

sprids bland läsarna. Det är ett nytt fenomen att låta eleverna betygsätta lärare och att det i sin 

tur kan påverka lärarens lön. 

Denna artikel tar upp en liknande problematik som den i studien Vem blir vad och varför?

(Lärarnas Riksförbund 2008). I den studien kommer man fram till att lärarrollens förändring 

är en av de faktorer som har lett till att yrket har fått en lägre status. Media tar ofta upp ämnet 

om lärarlöner och det är en av faktorerna som påverkar yrkets status. Det är en ständig 

diskussion om hur man kan höja lärares löner, att lönen anses vara låg och att det finns ett 

samband med den låga statusen. Följande avsnitt behandlar lönediskursen. 
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7.4 Lönediskursen

Det här avsnittet tar upp lönediskursen om lärare och de som tar upp frågan i artiklarna är bl a. 

fackliga representanter och politiker.

DN publicerade 2010 en artikel med rubriken ”Låga lärarlöner i Sverige”. Där tas diskursen 

om låga lärarlöner upp. Den schweiziska banken UBS har i en undersökning kartlagt 

inkomster i olika europeiska städer och resultatet blev att lärare i Stockholm tillhör 

låginkomsttagarna bland lärare i Europa. Det framgår att ”Svenska lärarlöner ligger lågt i 

jämförelse med andra europeiska lärarlöner” (DN 2010). Redan i den första meningen 

påverkas yrkets status på ett negativt sätt då det framgår att lärare i andra europeiska länder 

tjänar mer än lärare i Sverige. Det kan ge en negativ syn på läraryrket eftersom forskning 

visar att löner oftast har en koppling till yrkets status (Svensson 2008:37). I artikeln redovisas 

en jämförelse mellan en lärarlön i Genève och i Stockholm. Lärare i Genève tjänar i snitt ca 

49 000 kronor per månad jämfört med en lärare i Stockholm där snittlönen är 25 000. Det är 

en väldigt stor skillnad mellan lönerna och Stockholmslärare har försämrad ekonomiskt 

kapital. En konsekvens av låga löner är att det sociala kapitalet sjunker, yrket anses inte vara 

attraktivt och det finns ingen prestige i att vara lärare. 

En annan effekt som sådana artiklar kan ha är att människor flyttar till andra länder där 

lärarlönen är högre. I en artikel som publicerades i Expressen 2009 uppmanades svenska 

lärare att flytta till Danmark där lönerna är högre. Rubriken löd ”Svenska lärare- sök jobb i 

Danmark” och är en direkt uppmaning från Metta Fjelkner, Lärarförbundets ordförande. 

Orsaken för uppmaningen är just att lärarlönen är högre i Danmark och att om svenska lärare 

vill ha möjlighet till en högre lön ska de flytta till Danmark. Finanskrisen har lett till att 

många lärare i Sverige har sagts upp och det kan vara svårt att hitta jobb medan i Danmark 

har man behov av att anställa på grund av stora pensionsavgångar. Skälet till att man ska flytta 

till Danmark är, förutom möjlighet till arbete, lönen. Reportern skriver ”Även lönerna är 

betydligt högre. En dansk lärare kan tjäna över tiotusen kronor mer än en svensk” (Expressen 

2009). 
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Diskursen om låga lärarlöner i Sverige både reproduceras och produceras i media. Lönerna är 

låga jämfört med övriga europeiska länder och en lärare i Danmark kan tjäna tiotusentals 

kronor mer än en lärare i Sverige. Det konstrueras en bild där en lärare tjänar på att arbeta i ett 

annat land och detta påverkar den samhälleliga bilden av lärare i Sverige. Som läsare kan man 

möjligtvis dra slutsatsen att det inte är lönt att arbeta som lärare i Sverige och yrket mister sin 

attraktionskraft. Man kan även tolka det som att Sverige inte uppskattar sina lärare om de 

måste flytta till Danmark för att tjäna en hög lön. Läraryrkets status blir återigen en nationell 

fråga.

I Aftonbladet kunde man samma år (2009) läsa en artikel med rubriken ”Dåliga lärare får 

sänkt lön”. Där förklaras ett nytt förslag där lärarnas lön ska baseras på elevernas resultat. Om 

eleverna får bra betyg på nationella prov leder det till att läraren får bättre betalt och går det 

dåligt för eleven minskar lärarens lön. Lönemodellen skulle testas på ett gymnasium i Skåne 

för att sedan spridas till fler skolor i Sverige. Allianspartierna röstade ja till förslaget medan 

Socialdemokraterna visade missnöje genom att inte delta i beslutet. Lars Hemzelius från 

Folkpartiet motiverar sitt tyckande genom att säga ”De bästa lärarna ska ha bäst betalt. Och 

lärarnas viktigaste uppgift är att förmedla kunskap” (Aftonbladet 2009). Politikern menar 

således att om eleven får dåliga resultat beror det på att läraren inte har skött sitt arbete och 

elevernas dåliga resultat beror på att läraren är dålig. Hans resonemang är att lärares uppgift 

är att förmedla kunskap och når eleverna målen ska läraren ha mer betalt för sin arbetsinsats. 

Det finns dock andra faktorer än lärarens insats som påverkar om en elev når goda resultat 

eller inte. Även om en lärare är duktig och ämneskunnig betyder det inte att lärarens elever 

får bra resultat, det beror även på elevens egen insats.  

Elevernas resultat och lärarens arbetsinsats är även påverkade av skolmiljön som de befinner 

sig i. För att lärare ska prestera bra på arbetet krävs en trygg arbetsmiljö. Nästa avsnitt 

behandlar hur den mediala diskursen om hot och våld mot lärare konstrueras. 
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7.5 ”En elev hotade att döda mig”- diskursen om hot och våld i 

skolan 

En diskurs som ständigt återkommer i media är hur skolan idag är en stökig arbetsplats och att 

lärare utsätts för våld i arbetet. Det har publicerats många undersökningar och artiklar som tar 

upp ämnet om lärares utsatthet i skolan och om hur våldet mot lärare har ökat. I Expressen 

kunde man 2010 läsa en artikel med rubriken ”Hot och våld mot lärare allt vanligare” som 

bygger på existerande diskurser om att skolan är en stökig plats. I artikeln framgår det hur 

trakasserier och våld mot lärare är vanliga i skolan. Enligt en undersökning från Lärarnas 

riksförbund anser 45 % av lärarna att våld, trakasserier och hot har ökat i skolan (Expressen 

2010). 

Underrubriken i artikeln är ett citat från en lärare som säger ”En elev hotade att döda mig” 

vilket visar allvaret i situationen. Citatet är även en sanningsmodalitet då det är lärarens egen 

erfarenhet.  En diskurs om lärare som en utsatt yrkeskår produceras och man använder citat 

från lärarna själva för att bygga på den diskursen. Några citat som journalisten har valt att 

använda i artikeln är ”En elev hotade att döda mig om jag inte satte betyget MVG” och ”En 

elev kom utan förvarning emot mig i korridoren och slog till mig med en trädgren” 

(Expressen 2010). Dessa utsagor från lärarna visar att de är otrygga på sin arbetsplats och att 

de utsätts för både hot och fysisk våld.  Med hjälp av lärarnas citat i artikeln konstrueras en 

bild av läraryrket som ett farligt yrke och skolan som en farlig plats. Det kan vara en faktor 

som leder till att yrkets status sjunker för att arbetsplatsen är otrygg för lärare. Det finns även 

en risk att man framställer lärare som svaga personer som inte kan försvara sig mot eleverna. 

Med den makt som mediainstitutionen har kan de producera och reproducera diskurser och de 

väljer vilka ord som ska vara med i artikeln och vilka ord som utesluts, vilket syns i exemplen 

ovan. Nodalpunkterna är ”hot” och ”våld”. Artikeln tar upp dessa ord ofta och de följs av citat 

från lärare som beskriver sin utsatta situation. I denna artikel har man valt att fokusera på att 

45 % av lärarna anser att hot och trakasserier har ökat i skolan medan 55 % inte anser det. 

Istället för att ta upp de lärare som känner sig trygga i skolan bygger man hela artikeln på de 

45 % som anser att hotet mot dem har ökat. Med hjälp av lärarnas uttalanden ger man artikeln 

mer tyngd.
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8. Sammanfattande diskussion
Det här avsnittet ger svar på studiens syfte och frågeställningar. Det följs av slutord och 

förslag på fortsatt forskning inom området. 

Mitt huvudsyfte med uppsatsen har varit att undersöka diskurser om lärare i media genom att 

analysera artiklar från DN, Expressen, SvD och Aftonbladet samt att se kopplingen till yrkets 

status. Syftet delades upp i följande problemformuleringar: 

- Påverkar medias rapportering om lärare läraryrkets status?  

- Vilka diskurser finns om lärare i svenska tidningar?

- Vilka mediadiskurser konstrueras kring lärares status?

Till min hjälp för att besvara frågeställningarna har jag haft Foucaults diskursteori och 

Bourdieus kapitalteori. Som metod har jag använt Faircloughs diskursanalysmetod. Det finns 

många diskurser om lärare i media men de som har belysts i analysen rör främst lön, genus, 

arbetsförhållanden och ordningen i skolan i förhållande till yrkets status. Medias roll som 

förmedlare och diskursskapare är viktig och det som media skriver påverkar oss läsare. Man 

kan därav dra slutsatsen att artiklarna påverkar läraryrkets status. Informationen från 

mediaflödet diskuteras i samhället och människor bildar en åsikt om det som skrivs. Debatten 

kring lärarlegitimation i media reproducerar faktum att läraryrket är i kris och att statusen 

måste höjas. Om man utgår från Foucaults diskursteori kan man konstatera att den mediala 

rapporteringen om lärare påverkar människors uppfattning om yrket och diskurser har en 

funktion i skapandet av uppfattningar och åsikter. 

Om man granskar vilka grupper som kommer till tals i artiklarna är det inte ovanligt att man 

finner politiker eller fackliga representanter. De har ett syfte med sina uttalanden och vill få 

fram sitt budskap. Lärarförbundet, Lärarnas riksförbundet och politikerna vill påverka läsaren 

och media är en bra kanal att använda för att nå ut till en stor folkmassa.
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Artiklarna både producerar och reproducerar existerande diskurser om lärare. Diskurserna 

som framgår i artiklarna är att

 läraryrkets status har sjunkit och behöver höjas genom lärarlegitimation

 män inte vill bli lärare

 lärare är mindre begåvade än förr

 lönen är dålig  

 lärare hotas och utsätts för våld i skolan. 

Möts man av dessa diskurser i media kommer man att få en bild av yrket som är negativ och 

det leder till att yrkets status sjunker. Människor vill inte söka sig till ett jobb där lönen är 

dålig och arbetsplatsen hotfull, som artiklarna beskriver. Man kan således dra slutsatsen att 

media skriver fram en negativ bild av yrket. Med media menas artiklarna från DN, Expressen, 

Aftonbladet och SvD som har analyserats. Media är dock inte en homogen grupp men de 

bestämmer vilka diskurser som ska få utrymme och skapar opinion bland folket. Förekommer 

diskurserna ovan ofta i media påverkar det läsarens intryck av läraryrket. 

Som det framgår i rapporten Vem blir vad och varför? (Lärarnas Riksförbund 2008) har 

studenter som söker till lärarprogrammet lägre betyg än förr. Man kan dra en parallell till 

artikeln ”Lärarna allt mindre begåvade” (SVD 2009) där det framgår att lärare är mindre 

begåvade än förr och att de duktiga studenterna inte vill bli lärare. Rapporten går igenom 

olika orsaker till varför studenter inte vill bli lärare, exempelvis låg lön, medan artikeln bara 

belyser det faktum att lärare har lägre gymnasiebetyg än förr. De är inte intresserade av 

orsakerna till varför ”duktiga elever” inte blir lärare utan de fokuserar på att lärare blir mindre 

begåvade. Det är ett tydligt exempel på hur media skriver fram en diskurs och konstruerar 

bilden av läraryrket. 

Bourdieu menar att det symboliska kapitalet tillskrivs sitt värde genom sociala grupper, 

huruvida människor tillskriver något ett högt värde eller upplever det som värdefullt (Olesen 

& Pedersen 2009: 147). Man kan dra slutsatsen att media skapar opinion och att människor 

sedan väljder vad de ska tillskriva värde eller vad de upplever som värdefullt. Om människor 

har fått en negativ bild av läraryrket kommer de i sin tur inte tillskriva det högt värde eller 
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prestige. Yrkets status sjunker bland allmänheten och den mediala bilden har en direkt 

påverkan på det. Många artiklar skrivs på ett negativt sätt och det medför således 

konsekvenser för yrket. De personer som har bra betyg kommer inte vilja att bli lärare då det 

symboliska kapitalet i form av status inte är högt.

Läraryrket har genomgått många förändringar de senaste åren (se kapitel 4). Lärare anses inte 

längre vara den enda kunskapsförmedlaren i samhället. Begreppet modernitetens reflexivitet, 

som jag tidigare har behandlat, menar att det inte finns några sanningar och att allt i dagens 

samhälle ifrågasätts, betvivlas och kritiseras (Normell 2002). Läraren har följaktligen inte den 

sanna kunskapen längre och det kan leda till att de uppfattas som mindre begåvade, både av 

media och i samhället. Om man konstruerar en bild av lärare där de är mindre begåvade 

sjunker statusen och i viss mån även respekten för yrkesutövarna. Det som framstår som 

oföränderligt är att kön kan kopplast till yrkets status och att kvinnliga yrken tenderar att ha 

lägre status än andra yrken. Läraryrket var tidigare ett manligt yrke och det var när kvinnorna 

tog sig in på arbetsplatsen som statusen började sjunka. Det finns ingen prestige i att jobba 

med typiska kvinnliga yrken. Om en kvinna däremot arbetar med ett s.k. manligt yrke inom 

skolan får hon uppskattning. I artikeln ”Jenny är träslöjdslärare” ges ett tydligt exempel då det 

framgår hur killar blir imponerade av att hon är träslöjdslärare. I samma artikel bekräftas 

diskursen om att träslöjdslärare är ett manligt yrke, bland annat av Jenny själv.

Det finns många orsaker till varför man väljer att konstruera diskurser på ett visst sätt men det 

man måste ha i åtanke är att kvällstidningar vill sälja lösnummer och morgontidningar vill ha 

prenumeranter. Självfallet behöver de locka läsare och då vill man skriva någonting som är 

”utöver det vanliga”. Det gäller även rapporteringen om lärare. Man måste skriva någonting 

spännande som människor vill läsa och då blir det oftast en negativ rapportering om lärare. 

Om man granskar vilka grupper som kommer till tals i artiklarna är det inte ovanligt att man 

finner politiker eller fackliga representanter. De har ett syfte med sina uttalanden och vill få 

fram sitt budskap. Lärarförbundet, Lärarnas riksförbundet och politikerna vill påverka läsaren 

och media är en bra kanal att använda för att nå ut till en stor folkmassa. Den politiska 

debatten kring läraryrkets status som har funnits i media har en påverkan på läsare. Alliansens 

artikel kring lärarlegitimation i avsnittet ovan är ett bra exempel på diskurskonstruktion. 
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Genom att använda sanningsmodalitet framstår deras argument som sanning och det är, enligt 

Fairclough, ett effektivt sätt att påverka läsaren. 

Tidningsläsare är inte alltid medveten om hur medier skriver om ett ämne utan man har oftast 

tilltro till vad tidningar skriver. I själva verket är man med och skapar en realitet, en 

verklighet om hur någonting är. Det är således viktigt att ifrågasätta mediernas information 

och som lärare har man en möjlighet att påverka rapporteringen genom att själv delta i 

debatten kring läraryrket. Lärarnas frånvaro i media kan vara en orsak till varför yrket 

representeras på ett sätt som skapar negativa diskurser. Om lärare fick delta i den mediala 

debatten kring deras yrke finns det en möjlighet att visa en annan sida och skapa positiva 

uppfattningar om läraryrket än de diskurser som togs upp i analysen ovan. 

8.1 Slutord

Jag har med denna uppsats försökt att ta upp vilka diskurser som finns om lärare i svensk 

media och hur diskurserna påverkar yrkets status. Genom teorin, den valda metoden och 

tidigare forskning har jag försökt att svara på mina frågeställningar. Ambitionen med studien 

är inte att dra generella slutsatser om medias rapportering av lärare eller att studien ska vara 

representativ för all mediarapportering. Ambitionen är att ta upp och belysa de diskurser om 

lärare som figurerar i media och som kan påverka yrkets status.

8.2 Förslag på fortsatt forskning

Under studiens gång väcktes ett flertal frågor som är intressanta att studera och få svar på. Ett 

förslag på fortsatt forskning är att intervjua lärare om deras syn på och åsikter om den mediala 

bilden av lärare och debatten kring deras yrke som pågår idag. 

Möjliga frågeställningar kan vara:

 Känner lärare igen sig i medias rapportering om deras yrke? 

 Vad anser de om den politiska debatten som förs i media om läraryrket? 
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 Anser de att den mediala bilden påverkar deras yrkesstatus?

På grund av den tidsram som fanns att ta hänsyn till var det inte möjligt för mig att genomföra

detta men det utesluter inte faktum att det är intressant att studera. Man kan forska vidare på 

det och säkerligen få fram ett intressant resultat.

Vidare kan man inkludera fler medier i studien. Med hänsyn till uppsatsens omfattning var det 

inte genomförbart att inkludera fler medier i denna studie. Det skulle vara intressant om man 

forskar vidare och studerar debattprogram, nyhetsinslag, radioprogram, filmer och bloggar. 

Möjliga frågeställningar att studera kan vara

 Vilka diskurser om lärare hittar man där? 

 Vilken bild konstruerar medier och vilka stereotyper om lärare finns i bl a filmer?

Det skulle vara givande att ta reda på vilken bild av lärare som finns i populärkulturella 

medier som filmer och musikvideos. Det är även intressant att göra en jämförelse med medier 

utomlands och ta reda på vilken medial bild de har av lärare. 
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