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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Skolverket konstruerar bilden av läraryrket 

i kampanjen För det vidare. Uppsatsen har en språkvetenskaplig grund. Analysverktyg och 

val av metod bygger på en kombination av den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) 

och Faircloughs kritiska diskursanalys. Materialet består av textinformationen under tre flikar 

på hemsidan fördetvidare.se. Regeringen gav Skolverket i uppdrag att genomföra en 

informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena och mitt material är delar av resultatet. 

Dom tre flikarnas övergripande rubriker är Varför lärare?, Utbildningen och Karriären. 

Resultatet visar att alla tre texter genomsyras av marknadsföringsdiskursen. Bilden av 

läraryrket konstrueras utifrån den potentiella lärarstudentens möjligheter till att göra karriär. 

Marknadsföringsdiskursen och karriärdiskursen samspelar med myndighetsdiskursen och 

idealtypsdiskursen i den övergripande diskursordningen konsumtionskulturen. 

Interdiskursiviteten bidrar till att konsumtionskulturens hegemoniska position upprätthålls. 

Analysen visar även att Skolverket positionerar sig mot en motdiskurs där medias bild av 

läraryrket beskrivs med negativa konnotationer. I texterna ställs läraren i relation till du-

deltagaren. Satsinledningar med sakomständigheter förutsätter att läsaren accepterat 

erbjudandet att söka till lärarutbildningen. Det som sedan erbjuds är ofta kopplat till en 

karriärmässig progression. Avsändaren är osynlig i texterna, vilket skulle kunna förstärka 

Skolverkets roll som maktfaktor. Slutligen diskuteras resultatet mot bakgrund av 

konsumtionskulturens diskursordning och dess utbredning i samhället. Utifrån begreppen 

kommersialisering och avreglering beskrivs processen där marknadsföringsdiskursen 

koloniserar institutionella diskurser. Skolverkets konstruktion av läraryrket reproducerar 

diskursordningen och bevarar status quo i den sociala praktiken.  

 

 

 

Nyckelord: läraryrket, konsumtionskultur, kritisk diskursanalys, systemisk-funktionell 

grammatik 

 

English title: ”Is the teacher education something for you?” – a critical discourse analysis of 

Skolverket’s advertising campaign För det vidare 
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1 Inledning 

Den svenska skolan tycks ständigt vara föremål för debatter i tv, tidningar, på sociala medier 

och hemma runt middagsbordet. Det kan handla om läroplaner, betygssättning eller vett- och 

etikettfrågor. Ofta är åsikterna diametralt motsatta. En sak som många dock tycks vara 

överens om är att den viktigaste förutsättningen för elevernas skolgång är lärarna. För att 

täcka upp behovet av behöriga lärare måste fler personer söka till lärarutbildningen. I ett 

pressmeddelande med rubriken Akut behov av fler lärare närmaste åren säger Skolverkets 

generaldirektör Anna Ekström: – Frågan är inte om läget är allvarligt utan hur allvarligt det 

är (Skolverket 2015b). 

 

År 2011 gav regeringen Skolverket i uppdrag att genomföra en informationskampanj om 

lärar- och förskolläraryrkena, med syftet att få fler unga att intressera sig för pedagogik och 

söka till lärararutbildningarna. Tillsammans med reklambyrån Le Bureau tog Skolverket fram 

en hemsida, youtube- och facebookkanal, twitterkonto och en blogg under det gemensamma 

namnet För det vidare. Sedan dess har alltfler ungdomar sökt till förskole- och 

lärarutbildningen (Skolverket 2015a) och kampanjen har vunnit pris i en tävling som belönar 

reklam som fungerar (My news desk 2012). Eftersom det är Skolverket som står som 

ansvariga för kampanjen utgår jag från Skolverket när jag i min undersökning pratar om 

textens avsändare.  

 

Genom en text- och diskursanalys undersöker jag hur Skolverket konstruerar bilden av 

läraryrket. En aspekt jag lyfter fram är om det finns en idealtyp som materialet riktar sig till. 

Slutligen kopplar jag Skolverkets bild av det attraktiva läraryrket till en samhällelig nivå. 

Undersökningen är i grunden språkvetenskaplig, vilket innebär att jag fokuserar på hur 

Skolverket använder sig av språkliga resurser.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur Skolverket konstruerar bilden av läraryrket utifrån kampanjen För 

det vidare. För att kunna svara på syftet har jag valt två övergripande frågeställningar: 

 

Frågeställningar 

1, Vilka förväntningar ställs på den blivande lärarstudenten? 

2, Vilka diskurser reproduceras av Skolverket? 
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Den första frågeställningen öppnar upp för en diskussion kring om Skolverket riktar sig till en 

idealtyp. Finns det explicita krav som studenten måste uppfylla? Passar lärarutbildningen 

alla? Det finns en grundläggande motsättning i att Skolverket genom kampanjen vill locka så 

många studenter som möjligt att söka utbildningen, samtidigt som regeringen vill verka för att 

yrket ska få en högre status, bland annat genom att höja kraven för att få behörighet att 

undervisa och sätta betyg. SFG-analysen ligger till grund för denna diskussion. Den andra 

frågeställningen kopplar jag till diskursanalysen. Flera diskurser samspelar och intervenerar 

med varandra i en övergripande diskursordning som rör konsumtionskulturen. På så sätt 

bildas en ram för diskussionen kring läraryrkets möjligheter och begränsningar. Med min 

frågeställning vill jag synliggöra denna ram och blottlägga perspektiv i den diskursiva 

praktiken. Den kritiska diskursanalysen öppnar upp för denna diskussion och kan bidra till att 

säga något om den sociala praktiken.  

 

1.2 Tidigare forskning 

Jag har valt att inkludera tidigare forskning som anknyter till hur läraryrket konstrueras som 

diskursiv praktik. Nedan har jag valt att lyfta fram en undersökning analyserar läraryrket 

utifrån platsannonser där universitet söker lektorer. En annan lyfter fram hur läraryrket 

konstrueras i media. Slutligen har jag valt att inkludera två studier som fokuserar på hur 

läraryrkets identitet har påverkats av dom senaste årens reformer.  

 

Norman Fairclough har i sin studie Critical Discourse Analysis and the Marketization of 

Public Discourse: The Universities (1993) undersökt hur marknadiseringen förändrar den 

offentliga diskursen i Storbritannien, med fokus på högre utbildning. Fairclough menar att ett 

utmärkande drag i universitetens annonser är att dom använder marknadsföringsstrategier som 

kommunikativ form till deras potentiella läsare (Fairclough 1993:143). Annonserna som 

Fairclough analyserar beskrivs som hybrider, där synen på utbildning som en vara bland andra 

krockar med en mer konservativ bild där institutionens auktoritet är given på förhand. 

Diskursordningen som rör högre utbildning koloniseras av diskursordningen som rör 

marknadsföring och företagsverksamhet. Fairclough förutspår att kampen mellan 

diskursordningarna slutligen kommer att leda till en förening där den starkaste 

diskursordningen vinner. I en samlingsvolym från år 2013 menar Fairclough att 

undersökningen om universiteten beskrev den transformation som sker när offentlig service 
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och institutioner närmar sig den ekonomiska begreppsvärlden. Processen att universitet allt 

mer fungerar som sektorer i ekonomin pågår fortfarande idag (Fairclough 2013:87).  

 

Per Ledin och David Machin undersöker i studien Universitetet som en multimodal 

marknadsplats - Designen av en nyliberal managementdiskurs (2015) hur ett 

managementspråk anammats av svenska universitet. New Public management (NPM) är ett 

samlingsnamn av marknadsanpassningen som äger rum när den offentliga sektorn importerar 

styrmodeller från den privata sektorn. För att kontrollera kvaliteten och för att pengarna ska 

användas mest effektivt införs olika typer av mätbara granskningsmodeller. Utifrån NPM och 

Foucaults diskursbegrepp identifierar Ledin & Machin en nyliberal managementdiskurs. Det 

nya multimodala managementspråket frikopplas från universitetens forskning och 

undervisning och designas för att inte tillåta invändningar, utan istället mota bort kritisk 

diskussion (Ledin & Machin 2015:7). Både Fairclough och Ledin & Machin menar att 

universitetens transformerade språkbruk försätter läsaren i en kundrelation gentemot 

universitetet. Ledin & Machin menar även att det nya språket minskar tilliten till forskares 

och lärares professionella omdöme. I min studie är jag intresserad av om Skolverkets bild av 

läraryrket har påverkats av det språkbruk som i tidigare studier kopplas till marknadsföring 

och management.  

 

Matilda Wiklund undersöker i sin avhandling Kunskapens Fanbärare. Den goda läraren som 

diskursiv konstruktion på en mediearena (2006) hur bilden av den goda läraren konstrueras 

på ledarsidan och i debattartiklar i Dagens nyheter från 1990-talet. Wiklund intresserar sig för 

hur medias konstruktioner av den goda läraren återspeglar olika utbildningsideal. Läraridealen 

bildar utgångspunkter för idéer och normer om vad skola och utbildning är och kan vara 

(Wiklund 2006:18). Hon identifierar fyra positioner: den ämneskunnige läraren, den 

kravställande och tydliga ledaren, resultat – och kvalitetskontrollanten och 

värdegrundsföreträdaren (Wiklund 2006:193). Den centrala konstruktionen av lärarens 

professionella kunnande kopplas till den specifika ämneskompetensen, snarare än till den 

pedagogiska kompetensen. Den tydliga ledaren ska ställa högra krav på ordning, reda och 

respekt. Kvalitetskontrollanten ska erbjuda varje enskild elev det som bäst lämpar sig för 

deras respektive kompetensnivå, för att kunna nå de efterfrågade kunskapsnivåerna. 

Värdegrundsföreträdaren ska upprätthålla grundläggande värden och fungera normgivande. 

Detta är ett ansvar som exempelvis ska skydda elever vid mobbningssituationer.  

 



7 
 

Wiklunds diskursiva konstruktion av den goda läraren beskriver läraren som en professionell 

och kompetent person med en individualiserande förmåga (Wiklund 2006:198). En relevant 

fråga för min studie blir att studera vilka ideal som mina texter återspeglar. Går det att se 

likheter med Wiklunds fyra positioner eller har Skolverket valt att utgå ifrån ett annat 

perspektiv?  

 

Niklas Stenlås har i artikeln Läraryrket mellan autonomi och statliga reformideologier (2011) 

granskat hur olika typer av skolreformer har påverkat läraryrket under 25 år. Stenlås 

identifierar två reformideologier. Den första har som mål att ersätta ämnesteoretiska studier 

med elevomsorg och den andra att ersätta professionell egenkontroll med 

managementmetoder (NPM). Stenlås menar att båda dessa reformrörelser har verkat 

nedbrytande på läraryrkets identitet (Stenlås 2011:24).  

 

Peter Lilja menar i artikeln Lärarlegitimation – professionalisering med förhinder? (2011) att 

riksdagens beslut om att införa en yrkeslegitimation för Sveriges lärarkår är ett tecken på det 

ökade behovet av professionalisering som bland annat föregåtts i den politiska retoriken (Lilja 

2011:29).  

 

Dessa två artiklar kan ses som bakgrund till min resultatdiskussion av den kritiska 

diskursanalysen. Med införandet av lärarlegitimationen 2012 ville regeringen bland annat 

förändra synen på läraryrket som ett yrke med låg status. Den låga statusen kopplades ihop 

med bristande professionalism och en förlorad yrkesidentitet. Dom texter jag analyserar lyfter 

uteslutande fram positiva sidor av läraryrket, vilket kan ses som en positionering mot tidigare 

diskussioner om läraryrkets låga status.  

 

2 Teori  

Den här studien utgår från ett teoretiskt ramverk som bygger på Michael Hallidays systemisk-

funktionella grammatik (SFG) och Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. 

Kombinationen av dom två valda teorierna ligger till grund för en djupare diskussion, där 

Hallidays textanalys och Faircloughs diskursanalys belyser förbindelserna mellan texterna och 

dom samhälleliga processerna och strukturerna. Nedan presenteras dom två teorierna var för 

sig. SFG:s tre metafunktioner presenteras översiktligt, liksom diskursanalysen och mer 

specifikt Faircloughs kritiska diskursanalys. En fördjupad diskussion kring hur jag använder 

dom analytiska verktygen återfinns under metodavsnittet.  
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2.1 Systemisk-funktionell grammatik (SFG) 

Den systemisk-funktionella grammatiken är en språkmodell som utvecklades av Michael 

Halliday. Modellen fokuserar på språkets betydelse och inspirerar till kritisk språkreflektion 

(Holmberg & Karlsson 2013:9). Den funktionella grammatiken är ett sätt att tala om texter 

och vilka val talare och skribenter gör och vad dom kunde ha gjort annorlunda (Holmberg & 

Karlsson 2013:11ff). Med hjälp av analyser av exempelvis språkhandlingar, processtyper och 

modalitet kommer man åt att beskriva hur olika slags betydelse skapas. I min studie kommer 

jag utgå ifrån en svensk introduktion till modellen – Grammatik med betydelse (2013), 

skriven av Holmberg och Karlsson. Jag kommer även använda mig av Funktionell textanalys 

(2011) skriven av Holmberg med flera.  

 

Den funktionella grammatiken utgår från språkets förmåga att skapa betydelse i 

kommunikation människor emellan (Holmberg & Karlsson 2013:18). Vi använder språket för 

att söka kontakt med andra, för att beskriva våra erfarenheter och för att skapa samband 

mellan olika bitar av information. Dessa tre delar är så pass övergripande så att dom 

vanligtvis kallas för metafunktioner. Lite förenklat kan man säga att den ideationella 

metafunktionen belyser att det pågår en verksamhet, den interpersonella metafunktionen 

beskriver relationen mellan dom inblandade och den textuella metafunktionen tar fasta på 

vilket sätt kommunikationen sker på (Holmberg, Karlsson, Nord 2011:10). 

 

Ideationell metafunktion 

Den erfarenhetsmässiga betydelsen handlar om hur språket beskriver världen och detta görs i 

den ideationella metafunktionen. Transitivitetssystemet kallas det system som klassificerar 

ideationella betydelser och relaterar dom till varandra. Genom att beskriva grammatiken i 

system kan man visa vilka val som leder vidare till andra val och vilka val som inte går att 

kombinera (Karlsson 2011:22). För att kunna tala om vad som händer och vilka som är 

inblandade behöver vi prata om processer och deltagare. Vilka händelser och deltagare vi 

väljer att prata om är avgörande när vi skapar våra erfarenheter av verkligheten. 

 

Med språkets hjälp kan vi tolka och forma våra erfarenheter. Vi kopplar en händelse med 

någon eller några deltagare i ett visst sammanhang. Detta får sitt språkliga uttryck i en sats 

med processer, deltagare och omständigheter. Processen talar om att någonting sker, 

deltagarna är dom som deltar eller berörs av det som sker och omständigheterna talar om var, 
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när och hur det sker (Holmberg & Karlsson 2013:74). Transitivitetsanalysen hjälper till att 

kategorisera processer och knyta dom till deltagare (Karlsson 2011:21). Processer realiseras 

med hjälp av verb. Exemplet Läraren ringde föräldern innehåller processen ringde. Men en 

process kan också utgöras av en verbgrupp. Exemplet Hon skulle inte ha ringt är också ett 

exempel på en process, men här består den av tre verb – skulle, ha, ringt. Huvudverbet är 

ringt och det kallas även för processkärnan. I typfallet utgår processen från en deltagare och 

påverkar en annan, exempelvis Läraren ringde föräldern. Deltagaren som processen utgår 

ifrån kallas förstadeltagare (i detta falla Läraren) och dom deltagare som påverkas eller binds 

ihop med förstadeltagaren kallas för andradeltagare (i detta fall föräldern).  

 

 

Figur 2. Beskrivning av dom fyra processtyperna.  

(Ur Holmberg & Karlsson 2013:78). 

 

Det finns många olika typer av processer och för att göra analysen tydligare brukar man dela 

in processerna i olika underkategorier. En grundläggande indelning är att skilja på processer 

som innebär en yttre förändring i den fysiska världen, alltså något vi gör (materiella 

processer) och förändringar som sker inom oss, alltså något vi upplever (mentala processer). 

Vi kan också prata om abstrakta relationer, om något vi har eller hur vi är (relationella 

processer). Vanligtvis brukar man även inkludera en fjärde processgrupp som behandlar 

talandet, alltså något som sägs (verbala processer). I mer detaljerade versioner av SFG räknar 

man med ännu fler processkategorier, men jag väljer att kategorisera materiella, mentala, 

relationella och verbala processer. Den indelningen följer även Funktionell textanalys 

(Holmberg & Karlsson och Nord m fl. 2011:22). För varje processtyp finns det olika första- 

och andradeltagare, eftersom relationerna helt enkelt skiljer sig åt. I materiella processer 

kallas förstadeltagaren aktör och andradeltagaren klassas som mål, utsträckning eller 
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mottagare, beroende på processens utformning. I mentala processer kallas dom upplevare 

respektive fenomen. Dom relationella processerna delas in i förstadeltagaren bärare, utpekad 

eller existerande och andradeltagaren attribut eller värde. I verbala processer är 

förstadeltagaren alltid en talare, medan andradeltagaren kan vara en lyssnare, utsaga eller 

talmål.  

 

Interpersonell metafunktion 

Språkets relationsskapande resurser analyseras i den interpersonella metafunktionen. Varje 

utspel som en talare gör öppnar upp för lyssnaren att tolka det som sägs och fortsätta 

diskussionen. Även texter är interpersonella, då skribenten ger läsaren olika möjligheter att 

engagera sig och reagera på det som sagts (Holmberg & Karlsson 2013:31). Den 

interpersonella betydelsen behandlar språkets lexikogrammatiska skikt, exempelvis genom 

språkhandlingar och modalitet.  

 

Den interpersonella metafunktionen handlar om hur språket möjliggör interaktion mellan 

människor i texter och samtal (Holmberg 2011:97). Varje yttrande som görs är en 

språkhandling. När man analyserar språkhandlingar kan man se hur roller och relationer 

upprättas. I samtal visar deltagarna med direkta gensvar hur dom uppfattar varandras inlägg. 

Även i skrivna texter kan man analysera hur skribenten och läsaren förhandlar – vilket 

utrymme läsaren ges och vilken typ av respons som är den prefererade. SFG delar in 

språkhandlingar enligt en grundläggande distinktion mellan två olika utbyten. Det ena rör 

utbytet av varor och tjänster och kopplas vanligtvis till fysiska förändringar, där objekt byter 

plats eller handlingar utförs (Holmberg 2011:98). Utbytet av varor och tjänster realiseras 

genom erbjudanden och uppmaningar. Det andra rör utbytet av information och det kopplas 

till semiotiska förändringar som att ifrågasätta eller bekräfta det som sagts. Utbytet av 

information realiseras genom påståenden och frågor. Till dessa språkliga utbyten kopplas 

även talarrollens funktion. SFG räknar med att det finns en krävande och en givande roll att 

inta. Påståendet och erbjudandet är givande talarroller, medan frågan och uppmaningen är 

krävande talarroller. Denna indelning skulle kunna utvidgas för att inkludera ännu mer 

specifika språkhandlingar i en viss kontext, men här presenteras språkhandlingssystemet som 

återfinns i Holmberg och Karlsson. 
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Figur 3. Språkhandlingar med förväntade och alternativa responsdrag. 

(Ur Holmberg & Karlsson 2013:36).  

 

Figuren visar vilken möjlig respons som mottagaren har att välja på. Den prefererade 

responsen är att bekräfta påståendet, svara på frågan, acceptera erbjudandet och åta sig 

uppmaningen. Språkhandlingar realiseras grammatiskt genom satstyperna påståendesats, 

frågesats och uppmaningssats. Detta grammatiska system kallas för modus. En språkhandling 

som realiseras av sin motsvarande sats i modussystemet kallas för kongruent. Men 

modussystemets satser kan även användas för att realisera språkhandlingar från dom andra 

kategorierna. En frågesats kan exempelvis realisera en uppmaning. När en person säger Kan 

du stänga fönstret? är den prefererade responsen inte att du svarar på frågan (ja eller nej) om 

du faktiskt är kapabel att utföra handlingen, utan att du åtar dig att stänga fönstret, alternativt 

vägrar. Satser som realiserar andra språkhandlingar än sitt modus kallas för inkongruenta, 

eller modusmetaforer. För erbjudanden finns inga kongruenta grammatiska uttryck. Det 

betyder att erbjudanden alltid måste låna en annan språkhandlings form för att kunna 

realiseras. Alla erbjudanden är därmed grammatiska metaforer. I metodavsnittet 3.2 redogör 

jag med konkreta exempel hur jag använder SFG:s verktyg i min undersökning. 

 

Register, genre, diskurs 

Den tredje metafunktionen fokuserar på hur dom olika metafunktionerna interagerar på en 

nivå över den enskilda texten (Nord 2011:155). Några vanliga begrepp inom denna 

metafunktion är register, genre och diskurs. Dessa är användbara för att kunna prata om texten 

som en helhet på ett mer övergripande plan. I min studie fokuserar jag på diskursbegreppet, 

som presenteras mer utförligt i avsnitt 2.2.  
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2.2 Diskursanalys 

Diskursanalysen beskriver förhållandet mellan språkbruket och samhället som dialektiskt. En 

diskurs är en överordnad analysnivå där dom sociala strukturerna interagerar med texter. Det 

betyder att diskursen realiseras i den konkreta texten. Varje val skribenten gör bidrar till att 

återskapa eller omskapa uppfattningar om världen (Nord 2011:156). Inom diskursanalysen ser 

man på språkanvändning som en utgångspunkt för att förstå hur underliggande tankemönster 

kommer till uttryck (Hornscheidt & Landqvist 2014:87). Analysen kan även synliggöra det 

som inte kommer till uttryck, som därav reproduceras som en normalföreställning. 

Sammanfattningsvis visar diskursanalysen att språket konstruerar och reproducerar världen 

genom praktiker utifrån en specifik position (Winther Jørgensen & Phillips 2000:72).  

 

2.2.1 Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysens främsta syfte är att blottlägga diskurser som annars inte skulle 

vara möjliga att se, genom att koppla ihop relationerna mellan språkbruk, diskursiva praktiker 

och sociala praktiker (Hornscheidt & Landqvist 2014:89). En viss oenighet kring olika 

angreppssätt har förekommit bland forskare, men Winther Jørgensen & Phillips menar ändå 

att det finns några tydliga drag som gör att den kritiska diskursanalysen går att identifiera som 

en särskild gren inom det diskursanalytiska fältet (Winther Jørgensen & Phillips 2000:67).  

 

Till att börja med har språkbruket en nära koppling till hur diskursiva praktiker ligger till 

grund för sociala relationer. Vidare poängteras den dialektiska funktionen – diskurser både 

formar och formas av andra sociala dimensioner. Den kritiska diskursanalysen utmärks 

genom att man genom en lingvistisk textanalys tar hänsyn till den sociala interaktionen. Ett av 

analysens syfte är även att blottlägga sociala relationer som bygger på ojämlika 

maktförhållanden. Ett av målen blir därmed att verka för social förändring (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000:70).  

 

Faircloughs modell 

För att kunna belysa förbindelserna mellan en text och dom samhälleliga processerna och 

strukturerna används den kritiska diskursanalysen utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv som 

kombinerar textanalys med social analys (Winther Jørgensen & Phillips 2000:72). Den mest 

utvecklade metoden för forskning om kommunikation och samhälle står Norman Fairclough 

för. Faircloguh har utarbetat en tredimensionell modell som ett konkret teoretisk ramverk som 



13 
 

kan användas i empiriska undersökningar. Kommunikationen kopplas till tre olika praktiker – 

en textuell praktik, en diskursiv praktik och en social praktik (Fairclough 1992: 73).  

 

 

Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell. 

(Ur Fairclough 1992:73).  

 

En analys av en kommunikativ händelse bör alltså inkludera en analys av:  

* den lingvistiska uppbyggnaden (textnivå) 

* diskurser och genrer som artikuleras i textens produktion och konsumtion (diskursiv 

praktik) 

* hur den diskursiva praktiken reproducerar eller omstrukturerar den existerande 

diskursordningen (social praktik)  

 

I analysen tittar man på hur texten bygger vidare på existerande diskurser samt om det sker en 

diskursiv förändring. Detta kopplas sedan till den sociala praktik som den kommunikativa 

händelsen är en del av. Det centrala målet blir att kartlägga förbindelserna mellan språkbruk 

och social praktik (Winther Jørgensen & Phillips 2000:74ff). Det är genom den diskursiva 

praktiken som texter formar och formas av social praktik. Varje kommunikativ händelse 

reproducerar eller ifrågasätter den existerande diskursordningen och fungerar således som en 

social praktik.  

 

Förhållandet mellan kommunikativa händelser och diskursordningar är dialektiskt. 

Diskursordningen kan beskrivas som ett system innehållandes alla dom genrer och diskurser 

som ryms inom en social domän eller institution. Men språkbrukare har möjlighet att förändra 

diskursordningen om dom använder diskurser och genrer på nya sätt (Winther Jørgensen & 
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Phillips 2000:76). Gränserna inom diskursordningen och mellan olika diskursordningar 

formas av hur olika diskurser artikuleras med hjälp av interdiskursivitet (Fairclough 

1992:124). Jag presenterar begreppen närmare i avsnitt 3.2.2, där jag redogör för hur jag ska 

använda den kritiska diskursanalysen i min studie.  

 

3 Material och metod 

 

3.1 Material 

Nedan presenterar jag materialet som ligger till grund för min analys. Jag diskuterar mitt val 

av avgränsning och redovisar en text från mitt material. Hela mitt valda material finns bifogat 

som bilagor under avsnitt 8.1.  

 

Regeringen gav Skolverket i uppdrag att genomföra en informationskampanj om lärar- och 

förskolläraryrkena under åren 2011-2012. Uppdraget förlängdes sedan till 2015. Syftet med 

kampajen För Det Vidare är att få fler unga intressera sig för pedagogik och söka till 

lärararutbildningarna. Skolverket är en statlig myndighet med uppgift att styra, stödja, följa 

upp och utvärdera kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och 

resultaten i verksamheterna (För det vidare 2016). Denna information finns även med i alla 

flikar, längst ner på sidan och i mindre teckenstorlek.  

 

Avgränsning 

Mitt material består av textinformationen under tre flikar på hemsidan fördetvidare.se. Dom 

heter Varför lärare?, Utbildningen och Karriären. Jag har valt att inte inkludera dom andra 

två flikarna som finns på hemsidan, Bloggarkiv och Samlat material. Bloggarkivet innehåller 

artiklar och inlägg som pratar om läraryrket på ett mer övergripande plan och har inte en 

direkt koppling till Skolverkets övriga material. Samlat material innehåller länkar till filmer 

där kändisar hyllar sina lärare, en musikvideo till låten Vi behöver fler bra lärare samt korta 

videos i vilka det beskrivs hur det är att vara lärare på dom olika inriktningarna. Det skulle 

vara fullt möjligt att göra en multimodal analys av detta material, men då skulle det krävas en 

annan teoretisk utgångspunkt än vad jag har valt i min studie. Jag väljer att fokusera på enbart 

texten under mina tre valda flikar.  

 

Texterna 
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Första fliken heter Varför lärare? och under den finns 12 anledningar att bli lärare. Varje 

anledning är ett eget stycke med en rubrik och sedan 1-2 meningars brödtext. Texten 

beskriver möjligheterna som läraryrket ger på ett övergripande plan. Nedan visar jag hur den 

första fliken är uppbyggd. Eftersom jag inte gör en multimodal analys har jag valt att endast 

bifoga texten (min kursivering).  

 

12 anledningar att bli lärare 

 

Bli viktig för andra 

Forskning visar att lärarens förmåga att inspirera och lära ut är helt avgörande för en elevs 

utveckling.  Vill du veta vilka egenskaper du har som är viktiga för lärare. 

 

Jobba med ditt intresse 

Som lärare får du arbeta med det du är intresserad av. Är det idrott, fysik, matlagning, teknik 

eller motorer? 

 

Gör karriär 

Som lärare kan du ta steg i din karriär och utvecklas genom att exempelvis bli förstelärare 

eller lektor. Att bli rektor är också en framtida möjlighet. Läs mer här. 

 

Omedelbar feedback 

Som lärare får du omedelbar feedback i form av nyfikna frågor, ögonbryns som höjs och 

diskussioner som uppstår bland eleverna. Den energi du ger får du tillbaka med råge. 

 

Håll dig ung 

Att jobba med och hela tiden vara runt unga människor är ett bra sätt att själv förbli ung. 

 

Få en stor frihet 

Som lärare har du ett utmanande jobb men får också en stor frihet. Hur du väljer att lära ut 

är upp till dig. 

 

Bli ihågkommen 

Många lärare pratar om hur häftigt det är när de träffar en gammal elev som minns exakt vad 

de sagt eller gjort för många många år sedan. 
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Jobba utomlands 

Det finns gott om svenska skolor runt om i världen som drivs med stöd från staten. Om du 

lockas av att jobba utomlands ett tag så finns det därför möjligheter. 

 

Bli eftertraktad 

De ledaregenskaper som du får som lärare är eftertraktade på många håll och kanter. Om du 

i framtiden vill prova på något nytt så finns det alltså stora möjligheter. 

 

Många olika kollegor 

Som lärare har du många lärarkolleger med olika inriktningar och kunskaper. Det finns 

också ett stort nätverk av lärare världen över från vilket du kan hämta nya idéer. 

 

Omväxling 

Du kan aldrig veta vilka diskussioner som kommer att uppstå i klassrummet och hur en 

lektion kommer att utveckla sig, även om det är du som styr den. Ingen lektion är den andra 

lik. 

 

Följ människors utveckling 

Som lärare följer du andra människors utveckling under en längre tid. Du får se hur 

självförtroenden stärks, kunskaper tas in och hur elever sakta men säkert växer. 

 

Andra fliken, Utbildningen, har en mer renodlad informativ karaktär, där dom fyra olika 

examina beskrivs kortfattat. Fliken innehåller även länkar till videos där några lärarkandidater 

får testa olika lärarroller i en klass.  

 

Tredje fliken kallas Karriären och är indelad i flera stycken. Styckena är något längre än 

under den första fliken och fokuserar på vilka möjligheter du har att avancera till en annan 

tjänst (speciallärare, förstelärare, lektor) med högre lön och att lärarkompetensen gör dig 

eftertraktad på arbetsmarknaden.  
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3.2 Metod 

3.2.1 SFG 

I min SFG-analys har jag valt att fokusera på två metafunktioner – den ideationella och den 

interpersonella metafunktionen. Dom två funktionerna behandlar olika aspekter av 

språkbruket. Nedan presenterar jag hur jag använder dom olika begreppsliga verktygen i min 

studie.  

 

Processer, satser och deltagare 

I min studie kategoriserar jag materiella, mentala, relationella och verbala processer. I vissa 

fall är det lämpligt att avgränsa sig och bara analysera processkärnor, men jag har valt att 

analysera alla processer som förekommer både i fria, bundna och inbäddade satser. I exempel 

(1) är processkärnan är. Men det finns även tre materiella processer (tydliggöra, öka, höja) 

som beskriver regeringens syfte med att införa lärarlegitimation. Med detta perspektiv får jag 

en bredd i analysen som möjliggör en djupare diskussion kring deltagare och processer.  

 

Ex 1: Syftet är bland annat att tydliggöra lärarnas behörighet, öka kvaliteten på svenska 

skolan och höja statusen på läraryrket ytterligare. (Karriären) 

 

I den ideationella analysen behandlas även satskomplex. En fri sats uttrycker en egen 

språkhandling, exempelvis en fråga, ett påstående eller en uppmaning. Den kan stå för sig 

själv eller ingå i ett satskomplex med andra satser. En bunden sats uttrycker ingen egen 

språkhandling och måste därför stå i ett satskomplex där det också finns en fri sats. Den tredje 

kategorin kallas inbäddade satser, som det finns två typer av. Den första typen fungerar som 

deltagare och den andra typen fungerar som en del av en deltagare (Holmberg & Karlsson 

2013:120). I exempel (2) är den inbäddade satsen understruken. Den fungerar som en 

nominalgrupp till andradeltagaren dig.  

 

Ex 2: Lärarutbildningen passar dig som har en fallenhet för ledarskap, pedagogik och 

empati. 

 

I min analys kommer jag att titta på både fria, bundna och inbäddade satser. Anledningen till 

detta är att det ger en bredare bild av deltagarnas roller i texterna, som annars hade förbisetts. 

I exempel (2) är det exempelvis ytterst relevant att egenskaperna ledarskap och empati 
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kopplas till andradeltagaren dig. Genom att analysera deltagarnas roller kan jag ta reda på hur 

Skolverket skapar ett kommunikativt mönster för dom olika deltagarna.  

 

Språkhandlingar 

I min studie väljer jag att hålla fast vid dom fyra grundläggande språkhandlingarna 

(påstående, erbjudande, uppmaning, fråga) som presenteras i litteraturen Holmberg & 

Karlsson. I och med att klassificeringen av språkhandlingar är en tolkningsfråga föreslår SFG 

tre analysperspektiv som kan lösa eventuella dilemman som kan uppstå när man ska tolka 

dom grammatiska valen. Dessa perspektiv beskrivs uppifrån, nerifrån och från sidan 

(Holmberg 2011:104). Uppifrån beskrivs skribentens och läsarens relation i en 

situationskontext. I min studie handlar det om att läsaren söker vägledning inför ett beslut om 

vad hen vill plugga till i framtiden. Nerifrån analyseras språkhandlingen som en 

lexikogrammatisk konstruktion. Här kan man motivera sin tolkning genom att titta på 

exempelvis förpliktelsemodalitet, subjektsform eller tempusval. Från sidan kan man avgöra 

vilka typiska responsdrag som är aktuella. Då undersöker man vilken respons avsändaren 

förväntar sig och vilka möjligheter läsaren har att ifrågasätta det prefererade responsdraget.   

 

Ex (3): Om du i framtiden vill prova på något nytt så finns det alltså stora möjligheter. 

 

Exempel (3) är en påståendesats som realiseras som ett erbjudande. Situationskontexten 

bygger på att avsändaren har skrivit en text för att locka läsaren att söka till en utbildning. 

Modaliteten vill visar en medelhög grad av villighet. Det förväntade responsdraget är att 

läsaren ska acceptera möjligheterna som läraryrket ger upphov till. Sammanfattningsvis ger 

dom tre perspektiven en indikation på att det rör sig om ett erbjudande.  

 

I min studie kommer jag att kategorisera språkhandlingarna utifrån fria satser med en 

självständig interpersonell betydelse. Jag har även valt att inkludera ett antal underrubriker 

som innehar en självständig interpersonell betydelse i min analys av språkhandlingar. Det 

betyder att jag exempelvis klassificerar rubriken få en stor frihet som en språkhandling, men 

inte omedelbar feedback. 

 

Modalitet 

För att förskjuta en språkhandlings betydelse kan man använda sig av modalitet. Dom modala 

verben delas in i fyra skalor – sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet. Verben 
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uttrycker låg, medelhög eller hög grad av en skala. Skillnaden på Du kan komma i tid nästa 

gång och Du måste komma i tid nästa gång är att kan uttrycker en låg grad av förpliktelse och 

måste en hög grad av förpliktelse. Jag har valt att inkludera modalitet i min analys av 

språkhandlingar, då det kan påverka bilden av hur läraryrket beskrivs. En högre grad av 

förpliktelse skulle kunna tolkas som att högre krav ställs på lärarstudenten, medan en lägre 

grad av förpliktelse fokuserar på studentens egna valmöjligheter (Holmberg 2011:105).  

 

Sammanfattningsvis använder jag några övergripande frågor i min analys.  

För den ideationella metafunktionen: Vilka typer av processer realiseras i texterna? Vilka 

deltagare görs centrala? 

För den interpersonella metafunktionen: Vilka språkhandlingar realiseras? Används 

grammatiska modusmetaforer? 

För modalitet: Vilka modala verb finns i texterna och var befinner dom sig på 

modalitetsskalan? 

 

3.2.2 Kritisk diskursanalys 

Enligt Faircloughs tredimensionella modell, som jag tidigare presenterat i avsnitt 2.1, används 

tre analytiska nivåer som rör texten, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:85). Den diskursiva praktiken bygger vidare på tidigare 

betydelsebildningar, samtidigt som den kan stimulera till förändring av dom diskursiva 

strukturerna (Winther Jørgensen & Phillips 2000:132). För att undersöka denna reproduktion 

och förändring av diskurser inom och mellan diskursordningar använder Fairclough begreppet 

interdiskursivitet (Fairclough 1992:124). Interdiskursivitet hjälper till att se hur olika 

diskurser artikuleras och blandas med varandra, men också till deras sociala 

förändringsprocess. En förutsättning för detta perspektiv är att man sätter den konkreta 

praktiken (dom kommunikativa handlingarna) mot den ordning som dom ingår i 

(diskursordningen) (Winther Jørgensen & Phillips 2000:133). Den diskursiva praktiken kan 

alltså upprätthålla den dominerande diskursordningen eller driva på sociokulturell förändring 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:77). En analys av relationerna mellan dom olika 

diskurserna i en diskursordning kan alltså ge en bild av om diskurserna står för reproduktion 

eller förändring. Analysen kan också visa att några diskurser har större genomslagskraft än 

andra. Möjligheterna till förändring begränsas av maktrelationer som påverkar dom olika 

aktörernas tillträde till olika diskurser.  

 



20 
 

En diskurs befinner sig ständigt i konflikt med andra diskurser. Detta motsatsförhållande 

kallas för antagonism och det uppstår när diskurserna stöter ihop. Antagonismen kan upplösas 

genom hegemoniska interventioner, som undertrycker alternativa möjligheter till förmån för 

en viss entydighet (Winther Jørgensen & Phillips 2000:55). Fairclough påpekar att förändring 

oftast sker när diskurser transporteras interdiskursivt mellan diskursordningar, då det kan 

uppstå diskursförskjutningar när dom griper in på varandras områden. 

 

För att göra en lämplig avgränsning av sin analys kan man sätta en diskursordning som ram 

för att ringa in en grupp diskurser som passar till forskningens syfte. Ett viktigt tydliggörande 

är att diskurs fungerar som ett analytiskt begrepp, snarare än en beskrivning av vad som 

faktiskt finns som en avgränsad form i verkligheten. I min studie väljer jag att på den textuella 

nivån använda mig av den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) som analysverktyg. 

Textanalysen visar hur diskurser konstrueras lingvistiskt, genom den ideationella och den 

interpersonella funktionen. I analysen av den diskursiva praktiken är jag intresserad av hur 

texterna konstrueras och hur dom kan tolkas. Utifrån min lingvistiska utgångspunkt vill jag 

identifiera vilken diskursordning som går att identifiera i mitt material, samt om det finns 

diskurser som går emot den. I analysen av den sociala praktiken kan man se om den 

diskursiva praktiken reproducerar diskursordningen eller transformerar diskursordningen så 

att det skapas social förändring (Winther Jørgensen & Phillips 2000:90).  

 

4 Resultat och analys 

Jag börjar med att presentera transivitetsanalysen, utifrån den ideationella metafunktionen. 

Därefter redovisar jag min interpersonella analys av språkhandlingar samt ett avsnitt om 

modalitet. Jag avslutar med en kort sammanfattning efter varje analysdel. Slutligen redogör 

jag för resultaten kring materialets diskursiva praktik. Ett utförligare resonemang kring 

resultaten sker i diskussionen i avsnitt 5.  

 

Jag väljer att kursivera mina exempel och för transivitetsanalysen understryks dom 

analyserade processerna, enligt exempel 4 nedan. 

 

Ex 4: Du är engagerad.   
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4.1 Ideationell analys - transitivitetsanalys 

I min transitivitetsanalys utgår jag från dom fyra processtyperna (relationell, materiell, mental 

och verbal). Jag börjar med att presentera resultatet i en översiktlig tabell, som visar hur 

processfördelningen ser ut i dom olika texterna. Sedan går jag igenom varje processtyp och 

illustrerar med exempel för att tydliggöra mina resonemang. Jag avslutar med att jämföra dom 

olika texterna där jag summerar mina resultat i en sammanfattning. 

 

Tabell 1. Översikt över presentationstexternas processer 

Processer Varför lärare? Karriären Utbildningen 

Relationell process 26 st (40 %)  31 st (47 %) 10 st (35 %) 

Materiell process 32 st (49 %) 34 st (52 %) 13 st (45 %) 

Mental process 5 st (8 %) 1 st (1 %) 4 st (14 %) 

Verbal process 2 st (3 %) 0 st ( %) 2 st (6 %) 

Totalt antal processer 65 st 66 st 29 st 

Processfördelning i dom tre texterna.  

 

Mönstret för hela materialet är att den mest förekommande processtypen är den materiella och sedan 

kommer den relationella, den mentala och den verbala i tur och ordning. Dom relationella processerna 

sätter läraryrket i relation till du-deltagaren och dom materiella processerna beskriver vilka handlingar 

du-deltagaren kan genomföra i sin roll som lärare. Majoriteten av dom materiella processerna utgår 

ifrån perspektivet att läsaren redan har accepterat att söka till lärarutbildningen. Många av dom 

materiella processerna kräver förutom lärarutbildningen även en vidareutbildning för att kunna 

genomföras. Slutligen finns det några materiella processer som kopplas till själva sökprocessen och 

information om annat material som läsaren erbjuds att ta del av. Dom mentala processerna kopplas till 

hur du som lärare upplever förhållanden samt var du som sökande hittar information. 

 

Relationella processer 

Relationella processer beskriver en relation mellan två deltagare, eller en deltagares existens. 

 

Ex 5: Som lärare har du möjligheter jobba utomlands. (Karriären).  

 

Ex 6: Lärarutbildningen passar dig som har en fallenhet för ledarskap, pedagogik och 

empati.(Utbildningen). 
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I exempel 5 är förstadeltagaren du, som får en aktiv roll. Inledningen som lärare förekommer 

flera gånger i texten, vilket innebär att yrkestiteln hamnar i fokus tack vare sin placering i 

satsens inledning. Dom relationella betydelserna handlar om relationen mellan deltagare, 

vilket gör att skribenten kan beskriva förhållandet mellan deltagarna du och lärare på ett sätt 

som framstår som naturgivet. I exempel 6 finns relationella processen har i en inbäddad sats 

som knyts till andradeltagaren dig. Om du innehar egenskaperna som beskrivs så passar du in 

i bilden som skribenten konstruerar av yrkesgruppen lärare. Har du inte det faller du dock 

utanför ramen som skribenten konstruerar av läraryrket. Egenskaperna ses dock som 

lämplighetskrav och inte behörighetskrav.  

 

Ex 7: Det finns fyra olika examina: Förskollärarexamen, Grundlärarexamen, 

Ämneslärarexamen och Yrkeslärarexamen.(Utbildningen) 

 

Den existentiella formen förekommer endast ett fåtal gånger och beskriver då rena 

sakförhållanden, som i exempel 7.  

 

Materiella processer 

Materiella processer präglas av att något förändras i den yttre världen. Dom kan därför ses 

som dynamiska och kopplas vanligtvis till ett begränsat tidsspann. 

 

Ex 8: Den energi du ger får du tillbaka med råge. (Varför lärare) 

 

I dom flesta fall symboliserar dom materiella processerna ett utbyte av någonting, i detta 

exempel handlar det om energi. Handlingen som detta energiutbyte innebär kopplas till 

lärarrollen. Det innebär att du som lärare kan förvänta dig att få någonting i gengäld. 

Påståendet ger ett löfte om att du som engagerad och energirik lärare per automatik får ett 

positivt gensvar. Det är underförstått att det är eleverna som står för den andra parten i 

utbytet, men detta skrivs inte ut explicit. Trots att det rör sig om ett ganska abstrakt utbyte så 

hjälper dom materiella processerna till att beskriva energiutbytet som en konkret händelse.  

 

Ex 9: Syftet är bland annat att tydliggöra lärarnas behörighet, öka kvaliteten på svenska 

skolan och höja statusen på läraryrket ytterligare. (Karriären) 
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Exempel (9) har en relationell processkärna (är), men i den bundna satsen finns det tre 

stycken materiella processer som jag har valt att titta närmare på och dessa är tydliggöra, öka 

och höja. Meningen innan gör gällande att syftet som det talas om i exemplet handlar om att 

det har införts en lärarlegitimation. Processerna som används ger sken av att något faktiskt 

förändras i verkligheten, att öka och höja ger exempelvis tydliga visuella bilder av att 

någonting växer och förändrar utseende. Det förutsätts att kvaliteten kommer öka som en 

naturlig påföljd av att lärarlegitimation har införts. Processerna förutsätter också att tillståndet 

tidigare varit otillräckligt. Om behörigheten måste tydliggöras och kvaliteten öka så betyder 

det att behörigheten tidigare varit otydlig och kvaliteten inte har legat på en tillräckligt hög 

nivå. Dom materiella processerna i exemplet kopplas ihop med abstrakta deltagare som 

lärarnas behörighet, kvaliteten på svenska skolan och statusen på läraryrket. Dessa deltagare 

ställer högre krav på läsarens förkunskaper, då det förväntas att läsaren tagit del av den 

senaste tidens offentliga debatt kring läraryrket.  

 

Mentala processer 

Mentala processer utspelar sig på ett symboliskt plan och handlar mer om inre upplevelser, till 

skillnad från dom materiella processerna. 

 

Ex 10: Se om lärarutbildningen kan passa dig och vilken inriktning du tycker verkar mest 

spännande.(Utbildningen) 

 

Dom mentala processerna i fliken Utbildingen belyser att det finns visuellt material under en 

annan flik på hemsidan i form av videor. Skribenten uppmanar läsaren att titta på dessa videor 

för att få en bättre uppfattning av läraryrket. Formuleringen vilken inriktning du tycker verkar 

mest spännande implicerar att läsaren efter att ha sett filmen förväntas kunna avgöra vilken 

inriktning som verkar mest intressant. Ordvalet spännande kopplas till filmens dramaturgiska 

effekter och i samband med den mentala processen se så blir det här helt naturligt att 

lärarutbildningens olika inriktningar kan beskrivas som just spännande. Lärarutbildningen är 

en abstrakt deltagare och huruvida studenten vet om den kommer trivas eller inte är omöjligt 

att svara på innan hen har börjat på utbildningen. Processen passa kopplas alltså till 

upplevelsen som studenten får om utbildningen efter att ha sett filmen. Formuleringen om 

lärarutbildningen kan passa dig kategoriseras som en villkorsomständighet. Det betyder att 

du som läsare inte riktigt kan veta om lärarutbildningen passar dig eller inte innan du har tittat 

på videon.  
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Ex 11: Du får se hur självförtroenden stärks, kunskaper tas in och hur elever sakta men 

säkert växer. (Varför lärare) 

 

I denna sats finns två exempel på mentala processer – se och växer. Dessa knyter an till 

upplevelser som speglar läraryrket. Det handlar inte om att eleverna växer och blir längre rent 

fysiskt. Det handlar om den positiva känslan av att få vara med om sina elevers framgång och 

kanske se sig själv som en bidragande faktor till det. När processen växa används på detta sätt 

kallas det för en semantisk metafor. Det är enbart positiva processer som beskrivs, 

självförtroenden som stärks, kunskaper tas in och elever som växer. Det nämns ingenting om 

dom negativa processer som också är en del av en lärares vardag, till exempel 

självförtroenden som raseras, kunskaper som glöms bort och elever som bråkar. Dom mentala 

processerna bidrar i det här exemplet att beskriva lärarnas upplevelser. När det gäller 

självförtroenden som stärks och kunskaper som tas in finns ingen agent som är ansvarig för att 

detta sker, utan det tycks bara hända. Lärarens roll framstår här som en betraktare, snarare än 

den som hjälper eleverna att faktiskt stärka deras självförtroenden. Elevens roll blir också 

osynliggjord, då eleverna i exemplet tycks växa av sig själva.  

 

Verbala processer 

Dom verbala processerna uttrycker något som sagts, rent fysiskt eller symboliskt. Totalt i hela 

det undersökta materialet förekommer endast fyra stycken verbala processer.  

 

Ex 12: Många lärare pratar om hur häftigt det är när de träffar en gammal elev som minns 

exakt vad de sagt eller gjort för många många år sedan. 

 

I exempel (12) hittar vi två stycken, pratar och sagt. Processerna kopplas till förstadeltagaren 

många lärare. Det handlar om känslan som uppstår när andradeltagaren en gammal elev 

kommer ihåg vad läraren sagt för många år sedan. Trots att det egentligen är deltagaren en 

gammal elev som står för den aktiva talhandlingen att tala om för läraren vad den minns så är 

det lärarens talhandlingar som görs explicita genom dom verbala processerna. Elevens 

talhandling packas in i handlingen att minnas. Lärarens talhandlingar får en positiv laddning 

som kopplas till en vanlig dröm för många – att bli ihågkommen. Om det är något läsaren 

eftersträvar så kan läraryrket ses som en väg till att uppfylla den drömmen.  
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Sammanfattning och jämförelse 

Under fliken Varför lärare? du-tilltalas läsaren genomgående. Sex stycken satser inleds med 

som lärare och därefter kommer processen får eller har eller det modala verbet kan och sedan 

tilltalet du. Deltagaren du tilldelas en central roll och till detta du kopplas processer som 

beskriver både sakliga konstateranden och konkreta handlingar.  

 

Under fliken Karriären finns fler abstrakta deltagare. Du-deltagaren används frekvent, men 

hamnar nästan alltid längre bak i satsen. Exempel på satsinledningar med deltagaren du som 

förstadeltagare är av alla yrkesgrupper, som specialpedagog, med en forskarutbildning i 

bagaget, som lärare. Inledningen som lärare anger omständigheten i processen genom att 

specificera i vilken egenskap en deltagare är knuten till processen (Holmberg & Karlsson 

2013:104).  

 

Under fliken Utbildningen får läsaren tips på var hen kan hitta mer information om 

lärarutbildningarna med hjälp av materiella processer så som läsa, söka, se, testa. Du används 

som förstadeltagare vid några tillfällen, men även abstrakta förstadeltagare så som 

lärarutbildningen och det.  

 

En generell iakttagelse är att dom gånger elever dyker upp i texterna som deltagare så görs 

dom passiva. I fliken varför lärare står det att lärarens förmåga att lära ut är helt avgörande 

för en elevs utveckling. Istället för att låta eleven bli en aktiv deltagare som kopplas till 

processen att utvecklas packas den aktiva handlingen in i nominaliseringen en elevs 

utveckling.  

 

Ex 13: Som lärare får du omedelbar feedback i form av nyfikna frågor, ögonbryns som höjs 

och diskussioner som uppstår bland eleverna.  

 

I exempel (13) har eleverna flyttats till omständighet/attribut-plats. Det kunde lika gärna ha 

stått som lärare får du omedelbar feedback från eleverna, som ställer nyfikna frågor, höjer på 

ögonbrynen och för diskussioner. Nu hamnar eleverna på sista plats i satsen, vilket gör att det 

är frågorna som beskrivs som nyfikna och att ögonbrynen höjs av sig själva. Detta är återigen 

ett exempel på när den som ansvarar för handlingarna (agenten) görs osynlig.  

 

Under fliken Utbildningen beskrivs dom olika inriktningarna på lärarprogrammen.  
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För förskollärare och grundskollärare: 

Genom pedagogiska lekar, kreativitet och ledarskap ger du barn en bra start. Du leder och 

utvecklar barn i årskurs 1-6,  

För ämneslärare: Du fördjupar dig i ämnen som intresserar dig, samtidigt som du får jobba 

med människor. 

 

Å ena sidan synliggörs lärarrollens auktoritet genom egenskaper som ledarskap och att 

utveckla. Å andra sidan beskrivs eleverna som barn och människor. Det innebär att elevrollen 

inte sätts i relation till lärarrollen. Skolan är en arbetsplats för både lärare och elever. Om man 

enbart beskriver det som en arbetsplats för lärare där barn och ungdomar råkar befinna sig, så 

finns en risk att man negligerar elevernas rättigheter och skyldigheter.  

 

Ett annat mönster är att relationen med eleverna osynliggörs, eller förekommer väldigt sällan. 

Tydligast kanske det blir i exemplet att vara runt unga människor är ett bra sätt att själv 

förbli ung. Här frångås både lärarrollen och elevens roll och det handlar istället om 

föreställningen om att positiva egenskaper kopplas till ålder och att ett ungdomligt sinnelag 

skulle vara eftersträvansvärt i sig.  

 

4.2 Interpersonell analys 

Jag har valt att presentera min analys av språkhandlingar text för text, för att göra analysen 

mer överskådlig. Jag börjar med att presentera resultatet i en översiktlig tabell, som visar hur 

fördelningen av språkhandlingarna ser ut i dom olika texterna. Sedan går jag igenom 

språkhandlingarna i varje text och illustrerar med exempel för att tydliggöra mina 

resonemang. Jag avslutar med en övergripande jämförelse och sammanfattning.  

 

I alla tre texter förekommer underrubriker. Under fliken Varför lärare? finns tolv stycken 

underrubriker. Nio av dom fungerar som fullständiga språkhandlingar. Under fliken 

Karriären är fyra av sju underrubriker fullständiga språkhandlingar och under Utbildningen 

finns en underrubrik som också är en fullständig språkhandling. Jag har valt att inkludera 

dessa underrubriker i min analys av språkhandlingar, då jag anser att dom hjälper till att 

förmedla textens huvudsakliga budskap. 

 

Tabell 2. Översikt över presentationstexternas språkhandlingar och modusmetaforer  



27 
 

 Varför lärare? Karriären Utbildningen Summa  

Påstående-

språkhandling 

10 st (31 %) 18 st (44 %) 5 st (36 %) 33 st (38 %) 

Uppmanings-

språkhandling 

1 st (3 %) 0 st 0 st 1 st (1 %) 

Fråge-

språkhandling 

2 st (6 %) 0 st 2 st (14 %) 4 st (5 %) 

Erbjudande-

språkhandling 

19 st (60 %) 23 st (56 %) 7 st (50 %) 49 st (56 %) 

Totalt antal 

språkhandlingar 

32 st (37 %) 41 st (47 %) 14 st (16 %) 87 st 

 

Erbjudandet är den vanligast förekommande språkhandlingen i alla tre texterna. Erbjudandet realiseras 

med påståendesatser och uppmaningssatser. Under fliken Varför lärare? räknas tolv anledningar att 

bli lärare upp under varsitt stycke. Över varje stycke finns korta underrubriker, som i nio fall av tolv 

inleds med ett verb i imperativform, exempelvis Jobba utomlands, vilket är kännetecknande för 

uppmaningssatser. Jag har dock valt att tolka dessa underrubriker som erbjudanden. Texten om 

Karriären består enbart av påståendesatser, men lite över hälften av dessa realiseras som erbjudanden. 

Läsarens villighet att ta emot tjänsten som erbjuds efterfrågas med hjälp av modala verb som kan, vill 

och få, medan påståendet endast efterfrågar läsarens bekräftelse. Texten om Utbildningen innehåller 

flera hänvisningar till annat material, vilket också förskjuter flera påståendesatser att realiseras som 

erbjudanden. Det stora antalet erbjudandesatser påverkas också av ett frekvent användande av du-

tilltal, ett osynliggörande av textens avsändare och satser som inleds med en sakomständighet, vilket 

visas i analysen.  

 

Språkhandlingar i Varför lärare? 

 

Ex 14: Forskning visar att lärarens förmåga att inspirera och lära ut är helt avgörande för en 

elevs utveckling.   

 

Exempel 14 är en typisk påståendesats. Påståendets responsalternativ är bekräftelse (”Visst är 

den.”) eller ifrågasättande (”jaså, är den?”). Påståendet är den språkhandling som minst 

propsar på läsarens responsdrag. Kännetecknande för påståendesatser är att finitet kommer 

som satsens andra led, som i exemplet forskning visar. Med påståenden kan skribenten vilja 

framföra något som läsaren ska ta för sanning, då talarrollen är givande och utbytet är 
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information. I exemplet används forskning (som generell term) för att legitimera påståendets 

trovärdighet. Det ligger i läraryrkets kunnande att inspirera och lära ut till sina elever, om dom 

ska kunna utvecklas.  

 

Ex 15: Om du i framtiden vill prova på något nytt så finns det alltså stora möjligheter. 

 

Över hälften av påståendesatserna i texten realiseras som erbjudanden. Denna sats gör 

gällande att läraryrket öppnar dörrar till nya möjligheter. Om du väljer att utbilda dig till 

lärare kan du alltså senare i livet få chansen att göra något annat. Detta öppnar upp för att 

studenter som har funderat på att bli lärare, men kanske inte vill jobba med det hela livet, ändå 

ska lockas att söka till utbildningen. Här väljer skribenten att inleda med en sakomständighet 

– om du i framtiden vill prova på något nytt, istället för att börja med subjektet och 

processkärnan det finns. Deltagaren du görs central och fokus hamnar på lärarens aktiva val. 

Möjligheterna blir en konsekvens av att läraren vill förändra sin nuvarande situation genom 

att prova på något nytt.  

 

Ex 16: Gör karriär. 

 

Exempel (16) är en av underrubrikerna i texten. Jag har klassat den som ett erbjudande, även 

om satsen inleds med ett verb i imperativform, vilket är kännetecknande för 

uppmaningssatser. Läsaren är det underförstådda subjektet. Om talarrollen hade varit 

krävande, vilken den är i uppmaningen, så hade läsarens prefererade responsdrag varit att åta 

sig uppmaningen. Visst vill avsändaren att läsaren ska söka till lärarutbildningen, men det 

framställs snarare som ett erbjudande än ett krav. Uppmaningar kräver vanligtvis en konkret 

handling – gör läxan, stäng fönstret, laga maten. I denna text är begreppen mer abstrakta, som 

karriär, frihet, utveckling. Begreppen utgår alla ifrån tillstånd som har uppnåtts om läsaren 

accepterar erbjudandet att söka till lärarutbildningen. Det blir en logik där det ena följer på det 

andra – sök till lärarutbildningen så kan du göra karriär, så får du frihet, så blir du 

ihågkommen. Innan läsaren kan följa uppmaningarna som det hintas om så måste hen först 

söka till lärarutbildningen.  

 

Språkhandlingar i Karriären 

 

Ex 17: Av alla yrkesgrupper är lärarna de som fått den största löneökningen de senaste åren.  
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Exempel (17) är en påståendesats. Förstadeltagaren lärarna placeras en bit in i satsen. 

Inledningsvis kommer omständigheten av alla yrkesgrupper. Det lyfts fram att lärarna sätts i 

relation till alla yrkesgrupper. Informationen om att lärare har fått den största löneökningen 

uttrycks som fakta och det förväntas läsaren bekräfta. Den underliggande betydelsen är att 

locka med en högre lön, vilket också skulle kunna gå att formulera i en erbjudandesats. Att 

blanda påståendesatser med erbjudandesatser skulle kunna visa på att avsändaren varierar sitt 

uttryckssätt för att framhäva sig som seriös. I erbjudandesatser tvingas läsaren ta ställning till 

att acceptera eller avvisa dom varor eller tjänster som realiseras. Att enbart använda sig av 

erbjudanden skulle få Skolverket att framstå mer som ett säljande företag. Genom 

användningen av påståendesatser kan Skolverket tillhandahålla information som uppfattas 

som saklig och neutral. Det är också ett tecken på Skolverkets roll som maktfaktor. 

Skolverket är den högsta myndigheten med ansvar för utbildning i Sverige, vilket gör att dom 

kan utnyttja sin position för att ge tyngd åt att visa upp den ”rätta” bilden av läraryrket.  

 

Ex 18: Om du blir förstelärare så får du dessutom ytterligare 5000 kronor. 

 

Exempel (18) är också en påståendesats, men realiseras som ett erbjudande. Exemplet handlar 

om att skolan erbjuder att höja din lön om du blir förstelärare. Satsen inleds med 

sakomständigheten om du blir förstelärare. Processkärnan får är en materiell process som 

innebär att förstadeltagaren erbjuds ta emot dessa 5000 kr. Villkoret är att bli förstelärare. För 

att bli förstelärare måste man ansöka och bli godkänd och alla som söker får inte ett positivt 

svar. Hade det stått du får ytterligare 5000 kr om du blir förstelärare hade mottagandet av 

pengarna hamnat ännu mer i fokus. Satsen formuleras nu istället med sakomständigheten som 

inledning och den innehåller villkoret för att pengarna kan mottas.  

 

Språkhandlingar i Utbildningen.  

 

Ex 19: Är lärarutbildningen för dig?  

 

Texten inleds med en rubrik i form av en fråga (exempel 19) som skribenten sedan själv 

svarar på i brödtexten. Frågesatsens huvudprincip är att subjektet kommer efter finitet, som i 

detta exempel. Frågan ställs utifrån vad läsaren kan förväntas vilja ha svar på när hen läser en 
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text om läraryrket. Den prefererade responsen är att läsaren förväntas vilja läsa vidare och få 

svaret i texten.  

 

Ex 20: Vidare är det viktigt med kreativitet, flexibilitet och att kunna förstå varje enskild elevs 

behov, liksom att ha ett genuint intresse för sitt ämne. 

 

I exempel 20 används påståendesatsen för att uttrycka kraven som ställs på en lärare. Det 

förväntas att du har dessa egenskaper sedan innan, det är alltså inget som kan erbjudas på ett 

lärarprogram. Det är tydligt att det är information som avsändaren vill upplysa läsaren om. 

Frånvaron av du-tilltal är ett tecken på att relationen till läsaren blir mer formell. Kraven som 

explicitgörs beskrivs i generella ordalag. Denna typ av sats pockar minst på läsarens 

uppmärksamhet (Holmberg & Karlsson 2013:49).  

 

4.2.1 Sammanfattning språkhandlingar 

Erbjudandet är den vanligast förekommande språkhandlingen i alla tre texterna och realiseras 

med påstående- och uppmaningssatser. Läsaren förväntas acceptera erbjudandet att söka till 

lärarutbildningen. Flera av erbjudandena är endast möjliga att acceptera om du redan har en 

lärarexamen. Dom fokuserar på vidareutbildning och möjligheter till högre befattningar. Då 

förutsätts det att läsaren redan har accepterat det övergripande erbjudandet att börja studera 

till lärare. Karriärprogressionen ses som eftersträvansvärd och leder till mer krävande 

arbetsuppgifter, utökade befogenheter och högre lön.  

 

Ännu fler av dom kongruenta påståendesatserna skulle ha kunnat realiseras som erbjudanden. 

Cirka 40 % av dom totala språkhandlingarna får dock stå kvar som realiserade 

påståendesatser. Avsaknaden av avsändaren som deltagare får informationen i påståendena att 

framstå som saklig och neutral, frikopplade från intentioner om att påverka läsaren i endera 

riktningen. Skolverkets bild av läraryrket kan också sättas i relation till myndighetens roll som  

maktfaktor. Detta skulle till exempel kunna begränsa läsarens möjligheter till ifrågasättande.  

 

4.2.1 Modalitet 

 

Ex 21: Du kan även gå en påbyggnadsutbildning och bli specialpedagog eller speciallärare. 

(Karriären) 
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Ex 22: Du leder och utvecklar barn i årskurs 1-6 och kan välja mellan tre 

inriktningar.(Utbildningen) 

 

Ex 23: Förutom att du får kunskaper i de ämnen du undervisar i så får du exempelvis lära dig 

ledarskap och konflikthantering, vilket efterfrågas inom de flesta branscher och på alla 

möjliga olika arbetsplatser.(Karriären) 

 

Jag har klassat dom tre språkhandlingarna ovan som erbjudanden. Alla tre exempel innehåller 

modala verb som uttrycker en låg grad av förpliktelse, nämligen kan och får. Hade skribenten 

valt att använda högre grad av förpliktelsemodalitet så hade det ställt högre krav på den 

studerande, exempelvis du bör gå en påbyggnadsutbildning eller förutom att du får kunskaper 

i de ämnen du undervisar i så måste du exempelvis lära dig ledarskap och konflikthantering. 

Det skulle kunna påverka bilden av läraryrket som mer auktoritärt. Genom att använda en 

lägre grad av modalitet kan läsaren snarare uppfatta dessa krav som en möjlighet, något som 

kan leda till att man utvecklas som person, snarare än att det ligger i yrkesrollens åtagande.  

 

Dom modala verben hjälper till att förskjuta språkhandlingen från en påståendesats till en 

inkongruent erbjudandesats. Skulle verben plockas bort i exempel 22 (Du leder och utvecklar 

barn i årskurs 1-6 och väljer mellan tre inriktningar) så skulle satsen troligen klassas som en 

påståendesats. Därmed kan man hävda att modaliteten i dessa exempel hjälper till att realisera 

erbjudandesatser, vilket i sin tur ligger till grund för hur textens diskurser byggs upp (se även 

kapitel 4.3).  

 

Exempel (22) innehåller tre stycken materiella processer – leder, utvecklar och välja. Dom 

första två kopplas till ledarskapsförmåga, som du förväntas inneha som färdigutbildad lärare. 

Det finns ingen grad av sannolikhet som kopplas till dessa egenskaper, som ”du kan leda” 

eller ”du bör utveckla”. En frånvaro av modala hjälpverb kallas för sanningsmodalitet. Det 

förväntas helt enkelt att du som lärare gör det. Senare står det däremot att du kan välja mellan 

tre inriktningar. Kan är en låg grad av förpliktelse och du erbjuds tre olika alternativ att välja 

på.  

 

Sammanfattningsvis visar min analys av modalitet att dom modala verben förskjuter satsernas 

betydelse från påståenden till erbjudanden. Det skulle kunna vara ett tecken på att skribenten 
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framställer läraryrket som föränderligt, där den färdigutbildade läraren ges möjlighet att göra 

val som kan leda till en karriärsmässig progression och även utvecklas både i yrkesrollen och 

på ett personligt plan.  

 

4.3 Diskursiv praktik 

Enligt Faircloughs tredimensionella modell har jag i min SFG-analys befunnit mig på 

textnivån. Nu ska jag lyfta blicken för att analysera den diskursiva praktiken och den sociala 

praktiken (Fairclough 1992:73). Först identifierar jag ett antal diskurser. Sedan pratar jag om 

konsumtionskulturens diskursordning och den sociala praktiken. Jag avslutar med en 

sammanfattande diskussion.  

 

Den övergripande diskursordningen för dom tre texterna är konsumtionskulturen. Inom denna 

diskursordning identifierar jag den diskursiva praktiken som rör marknadsföring, karriär, 

idealtyp, myndighetsutövning. Jag identifierar även en motdiskurs som opponerar mot 

Skolverkets positiva beskrivning av läraryrket. Jag visar med konkreta exempel hur olika 

diskurser tävlar om hegemoniutrymmet och hur det skapar en interdiskursivitet. Slutligen 

visar jag på relationen mellan den diskursiva praktiken och den diskursordning som den ingår 

i. Detta kallar Fairclough för diskursens sociala matris (Fairclough 1992:237). Jag menar att 

den diskursiva praktiken reproducerar diskursordningen och upprätthåller status quo i den 

bredare sociala praktiken. Detta kommer jag beskriva utifrån begreppet kommersialisering.  

 

Marknadsföringsdiskurs 

I alla tre texter finns en marknadsföringsdiskurs närvarande, men den visar sig i olika hög 

grad. Erbjudandet är den vanligast förekommande språkhandlingen i alla tre texter. 

Erbjudandesatsen är en givande talarroll som ger läsaren valet att acceptera eller avvisa den 

vara eller tjänst som erbjuds. I det här fallet handlar det om en lärarutbildning. Utbildningen 

kan ses som en investering som läsaren gör för att sedan kunna arbeta och tjäna pengar. Du-

tilltalet förekommer i alla texter och det är också ett tecken på att skribenten riktar sig utåt, till 

läsaren, eller den framtida kunden.  

 

Ex 24: Som lärare kan du ta steg i din karriär och utvecklas genom att exempelvis bli 

förstelärare eller lektor. 

 



33 
 

 Flera satser inleds med omständigheten som lärare, som specificerar i vilken egenskap 

deltagaren är knuten till processen. I en produktreklam skulle en vara kunna presenteras på 

detta vis: Med den här produkten kan du enkelt få dina kläder rena. Då används 

omständigheten med den här produkten som satsinledning, istället för att inleda med subjekt 

och processkärna du kan. Produkten byts vanligtvis ut av varumärket, för att visa på 

varumärkesprofilering och oftast med en copyrightsymbol. Läraryrket blir produkten som 

kunden (läsaren) ska bli intresserad av att tillskansa sig. Omständigheten som lärare 

förutsätter att läsaren väljer att söka till utbildningen och beskriver vilka möjligheter läsaren 

får efter att ha accepterat erbjudandet att studera till lärare.  

 

Karriärdiskurs 

Karriären beskrivs som en av anledningarna till att bli lärare under fliken Varför lärare? Även 

en hel flik ägnas åt just begreppet karriären. Här kan man urskilja en karriärdiskurs, som 

menar att det är eftersträvansvärt med en progression som leder till en högre befattning med 

högre lön. Det förutsätts att läsaren har som mål att inte bara vilja jobba som lärare, utan 

specialisera sig åt något håll. Genom dessa förutsättningar befäster diskursen även vilka 

yttranden som inte är giltiga eller relevanta (Nord 2011:163). I texten om karriären är det 

högst osannolikt att det skulle stå hitta din arbetsplats där du kommer trivas i minst 40 år. Det 

skulle inte passa in på den övriga bilden av läraren som texten har skapat. Den blivande 

läraren förväntas vara aktiv och att vilja byta jobb ses snarare som en tillgång än en förlust. I 

detta avseende speglas läraryrket som en slags språngbräda till något ännu större, ännu bättre.  

 

Idealtypsdiskurs 

Finns det någon idealtyp över vem som faktiskt borde bli lärare och vem som inte borde det? 

Här är Skolverkets ambivalens tydlig, vilket gör det extra relevant att ställa dom tre texterna 

mot varandra. I varför lärare? är formuleringarna så allmänt hållna så att det skulle kunna 

passa in på dom flesta. Exempel på detta är Som lärare får du arbeta med det du är 

intresserad av. Arbetsuppgifterna beskrivs i allmänna ordalag, utan att specificera med 

konkreta exempel på vad en lärares arbetsuppgifter består av.  

 

Ex 25: Hur du väljer att lära ut är upp till dig.  

 

En del av kritiken mot den svenska skolan är att den måste göras mer enhetlig. I det praktiska 

arbetet är lärarna styrda av läroplaner och dom måste förhålla sig till sekretesslagar, 
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kopieringslagar, upphovsrätt, individens integritet och så vidare. En del av reformarbetet för 

lärarna innebar att ämnesbeskrivningarna blev ännu mer omfattande och mer administrativa 

uppgifter tillkom. Dessa kvalitetskontroller, baserade på NPM-strategin, har kritiserats för att 

inskränka lärarens frihet. Hur man då som läsare ska tolka att det är upp till en själv hur man 

väljer att lära ut är oklart.  

 

Under fliken karriären är idealtypen en läsare som vill sträva uppåt i hierarkin för att få andra 

arbetsuppgifter och högre lön. Det handlar också om vad man personligen vinner på att bli 

lärare, exempelvis få en stor frihet eller att man ska bli ihågkommen. 

 

Ex 26: Om du blir förstelärare så får du dessutom ytterligare 5000 kronor. 

 

Här ligger fokus på läsarens möjligheter till progression och på formaliteter som behörighet, 

vidareutbildning och högre lön. Detta kan vara ett tecken på att man vill höja yrkets status, 

genom att skriva ut hur mycket pengar man kan tjäna. Att flera påbyggnadsutbildningar 

erbjuds är ett tecken på yrkets mångsidighet och brist på stagnation, samtidigt som det 

framställer den vanliga lärarens roll som endast ett av stegen i karriären.  

 

Under fliken utbildningen dyker det för första gången upp exempel på eftersträvansvärda 

egenskaper som kan kopplas till läraryrket. 

 

Ex 27: Lärarutbildningen passar dig som har en fallenhet för ledarskap, pedagogik och 

empati. 

 

Egenskaperna beskrivs inte som ett krav för att kunna söka till utbildningen, utan dom 

framstår mer som rekommendationer för lämplighet. Egenskaperna framstår som sådana som 

är bra att ha och kopplas inte specifikt till lärarens olika roller som mentor, pedagog, socialt 

stöd, positiv förebild.  

 

Gemensamt för alla tre texter är att ingen av texterna beskriver lärarnas praktiska 

arbetsuppgifter. Den sociala kompetensen och barn och ungdomars olikheter benämns inte 

alls. Inte heller nämns det någonting om undervisningssituationen och den pedagogiska 

inlärningen. Relationerna mellan lärare och elever beskrivs på ett ganska abstrakt plan. En 

annan sida som inte lyfts fram är lärarens samhällsnyttiga funktion och vikten av att fostra 
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goda medborgare. Istället ligger fokus på lärarens personliga utveckling. Detta kan tolkas som 

att man vill rikta sig till en så bred läsargrupp som möjligt. Är man som läsare inriktad på en 

hög lön och nya arbetsuppgifter då och då så kanske man kan övertygas om att läraryrket 

faktiskt skulle kunna sammanfalla med ens ambitioner, även om man inte brinner för vare sig 

att lära ut eller att ha en relation med ungdomar.  

 

Myndighetsdiskurs 

Denna diskurs bygger på att texten har en informerande, beskrivande karaktär. Vanligtvis 

används påståendesatser för att realisera givande information. Myndighetstexter har en del 

regler att förhålla sig till – texten ska vara klarspråksgranskad och informationen som ges ska 

levereras på saklig grund. Skolverket är en övergripande myndighet för alla Sveriges skolor 

och det är dom som är ytterst ansvariga för kampanjen För det vidare. Men i texterna är 

Skolverket osynlig. Läsaren får aldrig veta vem avsändaren är, varken namn på person, 

myndighet eller ett gemensamt vi dyker upp i texterna. Påståendena som görs blir 

allmängiltiga och kopplas inte direkt till Skolverket utan ska förstås som fakta. Aktiva lärare 

skulle kunna ha invändningar gentemot Skolverkets reproducerade bild. Men eftersom 

Skolverket är den högsta auktoriteten inom detta område och bildas därmed en hierarki där 

Skolverket ligger i topp. Det kan leda till att läsaren går in med förkunskaper som säger att 

Skolverkets myndighetsroll gör texten mer trovärdig per automatik. Läsarens möjligheter till 

ifrågasättande blir därmed begränsade.  

 

Motdiskurs – läraryrket i media  

Den konstruerade bilden av läraryrket som beskrivs i mitt material kan jämföras med bilden 

av läraryrket som konstrueras i media. 2010 skrev den dåvarande regeringen att dom hade för 

avsikt att införa en yrkeslegitimation för lärare i en debattartikel Dagens nyheter (DN 2010). 

Artikeln tar avstamp i skolresultatens nedåtgående trend. Debattörerna menar att 

attraktionskraften för läraryrket har minskat och ett uttryck för det är att dom som söker till 

läraryrket har lägre studieresultat än tidigare sökande. I och med införandet av en 

lärarlegitimation (legitimationen infördes 1 juli 2012) skulle kraven bli högre för att få ta 

examen. Debattörerna beskriver läraryrket med negativa konnotationer, som används som 

slagträ för att legitimera politiska reformer.  

 

10 maj 2016 skriver företrädare för en ny regering, tillsammans med ordförande för Lärarnas 

riksförbund och Sveriges skolledarförbund, en debattartikel om fem punkter för att stärka 
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läraryrket (DN 2016). Utgångsläget är återigen att vända kunskapsresultaten i skolan samt öka 

läraryrkets attraktivitet. Regeringen lovar bygga ut platserna på lärarutbildningarna för att fler 

ska ta chansen att välja läraryrket.  

 

I Sveriges televison har program som Klass 9A (2008, 2011) och Gympaläraren (2016) visat 

upp olika bilder av en skola i kris, där eleverna inte bryr sig om vare sig betyg, undervisning 

eller lärarna. Maceij Zarembas artikelserie i Dagens nyheter 2011, Hem till skolan, målade 

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

okunniga elever (Eriksson:25, Johansson:35, Harrami:35).  

 

Medias negativa konstruktion av läraryrket kan ses som en motdiskurs som Skolverket 

implicit positionerar sig mot genomgående i texterna. En motdiskurs är en opposition mot en 

dominant diskurs (Terdiman 1985:13). Motdiskursen intar ett antagonistiskt förhållande till 

både karriärdiskursen och marknadsföringsdiskursen. Det kan leda till att relevant fakta om 

läraryrket från detta perspektiv exkluderas i Skolverkets material för att det motsäger karriär- 

och marknadsföringsdiskursen. Fakta som rör lärarnas praktiska arbetsuppgifter samt det som 

handlar om ansvar och krav tonas ned, liksom behovet av den sociala kompetens som varje 

klassrumssituation kräver. Kvar finns det du personligen tjänar på att utbilda dig till lärare i 

form av högre lön, samt vilka möjligheter som finns för vidareutbildning. När Skolverket 

enbart väljer att beskriva yrket från detta perspektiv kan det verka vilseledande för den 

blivande lärarstudenten och i förlängningen avprofessionaliserande för hela läraryrket.  

 

Social praktik 

Jag menar att det finns starka element i den diskursiva praktiken som reproducerar 

diskursordningen.  

 

Fairclough menar att marknadiseringen förändrar samhället på ett socialt, kulturellt och 

politiskt plan (Winther Jørgensen & Phillips 2000:91). Vitt skilda institutioner som skolan, 

media och sjukhus tvingas tävla om att rekrytera ”kunder” – det vill säga elever/studenter, 

läsare/tittare och patienter för att kunna överleva. För att locka kunder måste institutionerna 

skapa en säljande bild av verksamheten. Reklammaterialet är ofta multimodalt, där texten 

kompletteras med bilder, videos och interaktiva möjligheter, typ ”klicka här så får du svaret”.  
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Detta har skapat en slags hybriddiskurs där information samspelar med publicitet, ”telling and 

selling” enligt Fairclough (Fairclough 1992:115). Det innebär att texten intar två olika 

subjektspositioner på samma gång och positionerar läsarna på ett motsägelsefullt sätt. 

Institutionens auktoritet krockar med konsumentens makt. Det leder till att traditionellt sett 

motstridiga diskurser kan samspela för ett övergripande mål. Min studie visar att 

myndighetsdiskursen och idealtypsdiskursen samspelar med både marknadsföringsdiskursen 

och karriärdiskursen mot diskursordningens mål att sälja utbildningen till läsaren.  

 

5 Diskussion 

Mina resultat har visat att konsumtionskulturen genomsyrar texten både på en ideationell, 

interpersonell och diskursiv nivå.  

 

Resultatet av min ideationella textanalys visar att du-deltagarens valmöjligheter synkroniseras 

med läraryrkets möjligheter för personlig utveckling. Dom relationella processerna skapar ett 

framtidsscenario där du-deltagaren förutsätts vilja studera till lärare. Dom materiella 

processerna hjälper till att beskriva hur den färdigutbildade läraren förväntas agera. Under 

karriärfliken används materiella processer även för att ge exempel på yrkets högre status efter 

införandet av lärarlegitimationen. Mentala processer används dels för att beskriva dom 

positiva upplevelser som man får som lärare och dels för att uppmana läsaren att läsa vidare 

om kampanjen och titta på videor.  

 

Det är tydligt att det är du-deltagaren som är i fokus i alla tre texter. Dom gånger det dyker 

upp elev-deltagare i texterna så görs dom passiva, antingen genom nominalisering eller 

utebliven agent. Avsändaren till texten, Skolverket, är osynlig i texterna. Det gör att 

Skolverket undviker att vara direkt ansvariga för textens påståenden. Pronomenet vi hade 

kunnat användas mer frekvent och kopplats ihop med relationella och materiella processer. Då 

hade du-deltagarens roll eventuellt förekommit mer som andradeltagare. Relationen mellan 

du-deltagaren och läraryrket hade då försvagats och relationen mellan läsaren och avsändaren 

(Skolverket) hade förstärkts.  

 

Den interpersonella analysen visar att erbjudandet är den vanligast förekommande 

språkhandlingen i alla texter. Erbjudandena realiseras med hjälp av påstående- och 

uppmaningssatser. Flera gånger inleds satserna med en sakomständighet som kopplas till ett 

framtida tillstånd där läsaren har valt att studera till lärare, exempelvis om du i framtiden vill, 
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om du blir förstelärare, som lärare får du. Fokus hamnar då på valet som läsaren förväntas 

göra – att söka till lärarutbildningen. Min analys av modalitet visar att dom modala verben 

hjälper till att förskjuta språkhandlingen från påståendesatser till inkongruenta 

erbjudandesatser. För läsaren kan betydelsen framstå som en möjlighet till vidareutveckling 

snarare än yrkesmässiga krav.  

 

Diskursanalysen visar att det finns olika diskurser som tävlar om hegemonin. Min analys visar 

att myndighetsdiskursen samspelar sida vid sida med marknadsföringsdiskursen för att på ett 

övergripande plan inlemmas i konsumtionskulturens diskursordning. Flera potentiella 

erbjudandesatser får stå kvar som kongruenta påståenden, vilket är kännetecknande för 

myndighetsdiskursens faktabaserade karaktär. Men detta går inte i konflikt mot 

erbjudandesatserna där marknadsföringsdiskursen är framträdande. Istället får påståendets 

givande av information funktionen att locka läsaren till att söka lärarutbildningen, där den 

fakta som presenteras är till gagn för läsaren endast om hen accepterar att söka utbildningen. 

Jag har även identifierat en motdiskurs som intervenerar mot den positiva beskrivningen av 

läraryrket i texterna.  

 

Kommersialisering och avreglering 

Kommersialisering är en process där sociala domäner och institutioner som inte bygger på 

varuhandel anammar en begreppsapparat som kopplas till varuproduktion, distribution och 

konsumtion (Fairclough 1992:207). Det svenska välfärdssystemet byggdes utifrån en vision 

om att institutioner som skolor och vårdinrättningar inte skulle behöva tvingas konkurrera om 

elever och patienter på en kommersiell marknad, utan itsället finansieras gemensamt av alla 

skattebetalare med staten som huvudman. Flera reformer från 1990-talet och framåt har dock 

ändrat förutsättningarna för flertalet offentliga institutioner. Omvandlingsprocessen beskrivs 

med begreppet avreglering. Exempel på avreglerade marknader är skolan (friskolereformen), 

vården (lagen om valfrihet), apoteks-, järnvägs- och elmarknaden (Statskontoret 2012). 

Avregleringarna innebär att institutionerna utsätts för konkurrens. Språkbruk som tidigare 

varit förknippat med köp- och säljhandeln nu har intagit nya domäner, som exempelvis i 

skolans värld, där utbildning ses som en bransch och elever/studenter ses som kunder.  

 

Kommersialiseringens diskursiva praktik har koloniserat institutionella domäner, som har 

förändrats från grunden. Konsumtionskulturens diskursordning har uppnått en hegemonisk 

position och därmed bidragit till en social, kulturell och politisk förändring. Min studie visar 
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att konsumtionskulturens hegemoniska position befästs i den diskursiva praktikens 

reproduktion av diskursordningen och upprätthåller status quo i den bredare sociala praktiken.  

 

Skolverkets bild av läraryrket står i bjärt kontrast till dom fyra positioner som Wiklund 

identifierar tillhörande den goda läraren. Det beror framför allt på att Wiklunds positioner 

utgår från yrkesrollen kopplat till arbetsuppgifter – ledarskap, bedömning och 

ämneskompetens. Skolverkets bild av läraryrket är nästan helt frikopplad från hur en lärare 

förväntas vara och agera, utan fokuserar istället på vad du som lärarstudent får ut av 

utbildningen. Lärarens roll som kunskapsförmedlare får stå tillbaka för karriärdiskursen och 

den personliga kvalitetsdiskursen. Wiklunds positioner går att koppla till ett ideal om den 

samhällsnytta som varje lärare är med och bidrar till. I Skolverkets texter saknas detta 

perspektiv. Istället beskrivs läraryrket som en bra grund för vidare karriärutveckling.  

 

Min studie skulle kunna ses i ljuset av Faircloughs undersökning av universiteten. Enligt 

Fairclough bygger konsumtionskulturen på marknadsstrategin som kommunikativ funktion 

(Fairclough 1993:141). Sedan tiden för Faircloughs undersökning har marknadiseringen av 

högre utbildning ökat och dom två tidigare motsatta diskursordningar inom högre utbildning 

och ekonomisk marknad har idag förenats. I min undersökning identifierar jag visserligen en 

myndighetsdiskurs, men den förefaller ha anammats av marknadsföringens diskurs. Dom 

båda diskurserna tycks samspela för att nå samma mål – att studenten ska söka till 

lärarutbildningen.  

 

Min studie kan även ses utifrån utbildningspolitiska reformer som tar fasta på läraryrkets 

professionalisering, som exempelvis införandet av lärarlegitimationen. Lilja menar att syftet 

med reformen är att legitimera lärarnas professionella anspråk. Det problematiska ligger i att 

den organisatoriska struktur som legitimationen ingår i är influerat av NPM och riskerar att 

motverka det som den egentligen var till för, nämligen lärarnas autonomi (Lilja 2011:41).  

 

I sin fallstudie av ett universitet konstaterar Ledin och Machin att det NPM-influerade 

managementspråket ägs av ledningen, som formulerar vad som är viktigt och bestämmer hur 

kvalitet ska definieras. Detta riskerar att bidra till en avprofessionalisering, där forskarnas 

professionella omdöme inte längre räknas (Ledin & Machin 2015:34). Ideologiskt fastslår 

författarna en nyliberal utveckling där individer gör val på en marknad och strävar efter att 

uppnå vinning och ekonomisk framgång. 
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6 Avslutning och vidare forskning 

Med hjälp av systemisk-funktionell grammatik (SFG) och kritisk diskursanalys har jag i min 

studie undersökt hur Skolverket konstruerar bilden av läraryrket i kampanjen För det vidare.  

 

I min undersökning fann jag två linjer som jag anser vara särskilt relevanta. Den ena rör 

förväntningen som skapas på lärarstudenten. Bilden av läraryrket konstrueras utifrån den 

potentiella lärarstudentens möjligheter till en karriär. Studenten förväntas vilja vidareutbilda 

sig och nå en högre befattning med högre lön. Detta skapar en bild av läraryrket som en slags 

mellanlandning – en språngbräda till en högre position på karriärstegen. Den konstruerade 

bilden är frånkopplad ämnen som rör undervisningssituationen, den pedagogiska inlärningen 

och vikten av det sociala samspelet med eleverna. Bilden av läraryrket förväntas svara på vad 

läsaren vinner på att söka till utbildningen.  

 

Den andra linjen rör interdiskursiviteten och dom olika diskursernas förening. Även om jag 

identifierade flera motstridiga diskurser kunde jag konstatera att dom samspelade mot samma 

mål. Målet är att sälja in läraryrket till läsaren för att få hen att söka till lärarutbildningen. Att 

utbilda sig till lärare är någonting som läsaren personligen kommer tjäna på och samtidigt 

öppnar utbildningen för möjligheter att byta yrke vid ett senare tillfälle om så önskas.  

 

Min analys bekräftar att konsumtionskulturens diskursordning dominerar alla tre texter. Detta 

har synliggjorts genom att Skolverket väljer att inte benämna sig själva som en aktiv deltagare 

(vi anser att), utan istället låter påståendesatserna stå som fakta. Du-deltagaren har en aktiv 

roll där processerna beskriver framtida möjligheter snarare än yrkesmässiga krav. 

Modalitetsmarkörerna hjälper till att förskjuta påståendesatser till erbjudanden. Positiva sidor 

av yrket beskrivs med fokus på lärarens personliga utveckling och yttre faktorer som hög lön. 

Det sammanfattade budskapet är att ge studenten/kunden vad den vill ha och samtidigt 

undvika att skriva om någonting som skulle kunna kopplas till negativa konnotationer (till 

exempel övertidsarbete, stökiga elever, ont om resurser).  

 

Kampanjen För det vidare uppvisade ett lyckat resultat i och med att antalet ansökningar 

ökade procentuellt (Skolverket 2015) och den vann även ett pris för reklam som fungerar (My 

news desk 2012). När Skolverket mottog priset stod det i nomineringen att kampanjen slår hål 

på myten om att lärarjobbet är tråkigt och monotont (My news desk 2012). Detta är också ett 
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tecken på konsumtionskulturens hegemoniska status, då kampanjen faktiskt lyckades med sitt 

syfte att få fler att söka till lärarutbildningen.   

 

För vidare forskning skulle det vara intressant att göra liknande studier på andra myndigheter 

inom samma institutionella domän för att se om konsumtionskulturen även där intar en 

hegemonisk status. Det hade även varit intressant att analysera material som riktas till 

befintliga lärare och se om bilden av läraryrket konstrueras på ett annat sätt.  

 

7 Kritisk reflektion 

Under denna punkt vill jag tydliggöra min ståndpunkt kring valet av metoder. Varken SFG 

eller kritisk diskursanalys kan ge absoluta svar som inte går att ifrågasätta. Som metoder 

lämnar dom ett visst tolkningsutrymme. Jag har därför varit noga med att genomgående i 

analysen illustrera med konkreta exempel från texterna för att läsaren tydligt ska kunna följa 

med i resonemanget. Jag vill ändå poängtera att tolkningen skulle se annorlunda ut om samma 

material använts för att besvara andra frågeställningar.  
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8.1 Bilagor 

 

Text 1 

Varför lärare? 

 

12 anledningar att bli lärare 

 

Bli viktig för andra 

Forskning visar att lärarens förmåga att inspirera och lära ut är helt avgörande för en elevs 

utveckling.  Vill du veta vilka egenskaper du har som är viktiga för lärare. 

 

Jobba med ditt intresse 

Som lärare får du arbeta med det du är intresserad av. Är det idrott, fysik, matlagning, teknik 

eller motorer? 

 

Gör karriär 

Som lärare kan du ta steg i din karriär och utvecklas genom att exempelvis bli förstelärare 

eller lektor. Att bli rektor är också en framtida möjlighet. Läs mer här. 

 

Omedelbar feedback 

Som lärare får du omedelbar feedback i form av nyfikna frågor, ögonbryns som höjs och 

diskussioner som uppstår bland eleverna. Den energi du ger får du tillbaka med råge. 

 

Håll dig ung 

Att jobba med och hela tiden vara runt unga människor är ett bra sätt att själv förbli ung. 

 

Få en stor frihet 

Som lärare har du ett utmanande jobb men får också en stor frihet. Hur du väljer att lära ut är 

upp till dig. 

 

Bli ihågkommen 

Många lärare pratar om hur häftigt det är när de träffar en gammal elev som minns exakt vad 

de sagt eller gjort för många många år sedan. 
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Jobba utomlands 

Det finns gott om svenska skolor runt om i världen som drivs med stöd från staten. Om du 

lockas av att jobba utomlands ett tag så finns det därför möjligheter. 

 

Bli eftertraktad 

De ledaregenskaper som du får som lärare är eftertraktade på många håll och kanter. Om du i 

framtiden vill prova på något nytt så finns det alltså stora möjligheter. 

 

Många olika kollegor 

Som lärare har du många lärarkolleger med olika inriktningar och kunskaper. Det finns också 

ett stort nätverk av lärare världen över från vilket du kan hämta nya idéer. 

 

Omväxling 

Du kan aldrig veta vilka diskussioner som kommer att uppstå i klassrummet och hur en 

lektion kommer att utveckla sig, även om det är du som styr den. Ingen lektion är den andra 

lik. 

 

Följ människors utveckling 

Som lärare följer du andra människors utveckling under en längre tid. Du får se hur 

självförtroenden stärks, kunskaper tas in och hur elever sakta men säkert växer. 
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Text 2 

Karriären 

 

Ett jobb för framtiden 

För så gott som alla lärarinriktningar är möjligheterna att få jobb mycket stora. Det är också 

ett yrke där lönerna har stigit och där du har möjlighet att utvecklas och växa i din roll, bland 

annat genom att bli förstelärare eller speciallärare. För att läsa mer och löpande få aktuell 

information (denna sida är från början av 2016) så hänvisar vi till www.studera.nu  

 

Karriärmöjligheter 

Numera finns det möjligheter för skickliga lärare att bli förstelärare. Det innebär att du 

fortsätter att undervisa, samtidigt som du förbättrar undervisningen på skolan, tar ansvar för 

lärarstuderande eller är huvudansvarig för ett ämne. Du kan även gå en påbyggnadsutbildning 

och bli specialpedagog eller speciallärare. Som specialpedagog jobbar du med att förbättra det 

pedagogiska arbetet på skolan och som speciallärare jobbar du med barn som har särskilda 

behov. Med en forskarutbildning i bagaget kan du även bli lektor, vilket innebär att du genom 

din särskilda kompetens kan utveckla undervisningen. 

 

Lönerna har stigit! 

Av alla yrkesgrupper är lärarna de som fått den största löneökningen de senaste åren. Om du 

blir förstelärare så får du dessutom ytterligare 5000 kronor. Exempelvis har förstelärare i 

grundskolan en genomsnittlig lön på 36 000 kronor per månad. Dessutom finns det 

möjligheter att gå en påbyggnadsutbildning och bli specialpedagog eller speciallärare.  Ifall du 

går vidare och blir lektor får du 10 000 kronor mer per månad. Siffrorna är från januari 2016. 

 

Tydligare behörighet 

Lärarlegitimation har införts. Syftet är bland annat att tydliggöra lärarnas behörighet, öka 

kvaliteten på svenska skolan och höja statusen på läraryrket ytterligare. Legitimationen 

kommer att visa vilka skolformer, årskurser och ämnen som du är behörig att undervisa i. Om 

du vill kan du komplettera med ytterligare utbildning för att få utökad behörighet. 

 

Jobba utomlands 

Som lärare har du möjligheter jobba utomlands. Det finns många svenska skolor över hela 

världen som drivs med stöd av svenska staten. Syftet är bland annat att svenska företag och 
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organisationer ska kunna anställa svensk personal med barn i skolåldern. Det här innebär att 

du som lärare har goda möjligheter att jobba utomlands framöver. 

 

Du blir eftertraktad. 

Möjligheterna till jobb är mycket goda för så gott som alla sorters lärare framöver. Enligt 

SKL kommer det år 2020 att behövas 50 000 nya lärare. 

 

Lärare behövs överallt. 

Om du skulle vilja göra något helt nytt i framtiden, så kommer du ha stor nytta av din 

lärarutbildning och din tid som lärare. Förutom att du får kunskaper i de ämnen du undervisar 

i så får du exempelvis lära dig ledarskap och konflikthantering, vilket efterfrågas inom de 

flesta branscher och på alla möjliga olika arbetsplatser. 
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Text 3 

Utbildningen 

 

Är lärarutbildningen för dig? 

Lärarutbildningen passar dig som har en fallenhet för ledarskap, pedagogik och empati. 

Vidare är det viktigt med kreativitet, flexibilitet och att kunna förstå varje enskild elevs 

behov, liksom att ha ett genuint intresse för sitt ämne. 

 

I serien Lärarkandidaterna kan du se hur tre unga personer testar på olika lärarroller med hjälp 

av några av Sveriges vassaste pedagoger. Se om lärarutbildningen kan passa dig och vilken 

inriktning du tycker verkar mest spännande. 

 

För att läsa mer om de olika lärarutbildningarna och hur du söker är du välkommen till 

studera.nu 

 

Utbildningar 

Det finns fyra olika examina: Förskollärarexamen, Grundlärarexamen, Ämneslärarexamen 

och Yrkeslärarexamen. På studera.nu kan du jämföra de olika utbildningarna och se var de 

finns. 

 

Förskollärarexamen 

Genom pedagogiska lekar, kreativitet och ledarskap ger du barn en bra start. 

 

Grundlärarexamen 

Du leder och utvecklar barn i årskurs 1-6 och kan välja mellan tre inriktningar. 

 

Ämneslärarexamen 

Du fördjupar dig i ämnen som intresserar dig, samtidigt som du får jobba med människor. 

 

Yrkeslärarexamen 

För dig som har yrkeserfarenhet och som är redo för en ny utmaning. 

 

Vad säger de som redan har valt väg?  

Läs intervjuer här med förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare. 


