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Sammanfattning 
 
 
Detta examensarbete behandlar politikers tal om lärarrollen och då med primärt fokus på 
språkbruk. I detta undersöks om det finns belägg för skillnader i hur bilden av lärarrollen 
kommer till uttryck mellan vänster- och högerorienterade partier. Den empiriska grunden 
utgörs av riksdagsprotokoll från kammardebatter under tidsperioderna 2004, 2005, 2006 och 
2008. Sammanlagt rör det sig om fyra kammarprotokoll, där enskilda anföranden har valts ut 
och analyserats. Dessa anföranden utgör tillsammans cirka fyra sidor normal text och 
innefattar sjutton separata anföranden. 
 
Examensarbetets teoretiska ansats befinner sig inom ramen för ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv på kommunikation och kunskapsbildning, det vill säga hur diskurser konstrueras, 
konsumeras och konstitueras. 
 
Samhället är inte homogent, utan präglas av olika intressegrupper som har olika värderingar 
och olika syner på samhällets utformning. Därigenom uppkommer olika diskurser avseende 
vilket ansvar staten skall ha i skolans uppdrag att uppfostra demokratiska individer. Skolan är 
en av få samhälleliga institutioner där regeringen fastställer grunden och bestämmer 
innehållet. Därmed är det oundvikligt för skolan och lärarrollen att inte ingå i den politiska 
retoriken.  
 
I examensarbetets resultatanalys framkommer tydliga belägg för att lärarrollen artikuleras i en 
kontext bunden av ideologiska värderingar och politisk korrekthet. Denna politiska korrekthet 
förutsätter ett aktuellt och tidstypiskt språk där vissa språkliga tecken är att föredra. Typiskt 
för de protokoll jag har analyserat är att talet präglas av marknadsekonomiska tecken. Den 
svenska skolan och lärarrollen diskuteras med ett metaforspråk där skolan liknas vid ett 
företag som drivs med ett vinstintresse. Detta artikuleras med ord som ”konkurrenskraftig”, 
”flexibel” och ”frihet”.  
 
Höger- och vänsterorienterade partier har olika syn gällande hur skolan och lärarrollen ska 
utformas. Detta blir extra tydligt allt efter som debatten fortgår. Då ökar dessa konstraster 
gradvis allteftersom debattens aktörer retoriskt angriper varandras ideologiska preferenser. Då 
debattens dynamik växer och den retoriska duellen dras till sin spets, genomkorsas talet av 
ideologispecifika tecken vilka påvisar skillnaderna mellan partierna. Diskursens dynamik 
skapar därmed utpräglade föreställningar av skola och lärarroll. Till följd av detta utgörs det 
politiska talet i mångt och mycket av ett ”antingen eller tänk” och med ideologispecifika 
tecken konstruerar de bilden av lärarrollen som till exempel antingen ”flummig” eller 
”diktatorisk”. 
 
 
 
Nyckelord: Debatt, diskurs, lärarroll, politisk retorik, rollskapande, skola, utbildningspolitik. 
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INLEDNING 
 
 
Detta examensarbete behandlar politikers tal om lärarollen, där den politiska diskursen i form 
av riksdagsprotokoll utgör den empiriska grunden. Det ligger därmed i examensarbetets 
intresseområde att belysa relationen mellan politikers tal om lärarrollen och talets 
konstruerande samt förändrande makt. För att undersöka hurdan denna relation ter sig, 
kommer den empiriska grunden analyseras diskursivt.  
 
Under de fem åren (2002-2005, 2007-2009) som jag har varit aktiv lärarstudent har jag följt 
och intresserat mig för den politiska debatten om lärarutbildningen och skola. Även om vi 
lärarstudenter indirekt har följt den politiska debatten, och emellanåt klargjort våra tankar och 
åsikter i diskussioner, har debatten näst intill aldrig initierats från högskolans håll. Det vill 
säga att vi lärarstudenter så gott som aldrig har diskuterat politiska frågor på lärares initiativ 
under lärarledda seminarier. Å andra sidan får heller inte lärare påverka sina studenter i 
partipolitiska riktningar vilket till viss del kan förklara min uppfattning att dessa frågor aldrig 
diskuterats. Politiska och ideologiska åsikter har således mestadels ventilerats under 
exempelvis kaffepauser och lunchraster. Mina iakttagelser är nödvändigtvis inte absoluta, 
diskussionerna kring lärrollen i politisk mening kan säkerligen variera baserat på till exempel 
årskull, ort för lärarutbildning, bakgrund och allehanda faktorer. Detta ligger till grund för 
varför jag vill fördjupa min egen insikt i den politiska sfären och dess relation till lärarrollen.  
 
Under de år jag har läst på lärarutbildningsprogrammet har det skett ett regeringsskifte. 2006 
övergick Sverige från socialdemokratiskt styre till borgerligt styre. Genom detta 
regeringsskifte har även talet om lärare, lärarrollen, lärarutbildningen, skola etcetera enligt 
mitt tycke förändrats; likaså har även talet om lärarrollen förändrats mellan oss lärarstudenter. 
Det jag tycker mig uppfatta är att diskussionerna nu präglas allt mer av rädsla för bland annat 
elitism och att skolan skall drivas likt ett vinstgivande företag, men att det är bra att 
lärarrollen får högre status. Det finns alltså enligt mig en rådande konsensus i 
lärarstudenternas diskussioner och likaså en paradox: den nya politiken värnar inte lika väl 
om pedagogiska eller didaktiska kunskaper men det är bra att vi lärare i vår yrkesroll får ett 
bättre anseende och en högre status. Med högre status menas alltså dels högre lön och dels 
själva yrkesstatusen, det vill säga, om det nu går att skilja dessa olika kategorier åt. 
 
Som jag tidigare nämnt har politiska samtal bland oss elever tillsammans med lärarutbildare 
inte förekommit, dock med ett undantag; vid ett tillfälle riktades kritik mot skolminister Jan 
Björklunds skolpolitik. Under ett seminarium hösten 2008 benämnde en lärarutbildare 
skolminister Jan Björklund som ”major Björklund”. Det fanns i detta uttal en underton av 
ironi, som att skolministern bedriver skolpolitiken som en militärverksamhet. Ironin åsidosatt 
kan detta ses som ett tecken på att även lärarutbildarna i större utsträckning (än tidigare i min 
utbildning) engageras av den politiska skoldiskursen. Påpekas bör dock att lärarutbildarens 
kritik naturligtvis kan ses som ett försök till att utmana oss elever till ett kritiskt tänkande. 
 
Jag vill klargöra att jag saknar empiriska bevis för denna förändring. Därmed är det inte 
förändringen som är väsentlig för examensarbetets analys. Det är snarare en uppfattning som 
jag personligen har upplevt under studiegången. De ovannämnda diskussionerna har väckt ett 
intresse och en nyfikenhet på vad politiker faktiskt och/eller egentligen säger och tycker. Jag 
utgår därmed redan från början ifrån att politikers tal om lärarrollen påverkar hur lärarrollen 
uppfattas och förstås. 
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Samhället är en tydlig huvudintressent i den svenska skolan, vilket bland annat manifesteras i 
den obligatoriska skolgången som en laglig skyldighet. Det ligger således i samhällets intresse 
att elever examineras och tillfredställer de samhälleliga behoven. Skolan är därmed en av få 
institutioner där regeringen fastställer innehållet i form av läroplaner (Arfwedson & 
Arfwedson, 2002). Samhället är heller inte homogent, utan präglas av olika intressegrupper. 
Dessa har olika värderingar och syner på samhällets utformning och därmed vilket ansvar 
staten skall ha i skolans uppdrag att uppfostra demokratiska individer. I talet om skola och 
lärarrollen framträder dessa normer, värderingar och politiska ståndpunkter beroende av 
ideologisk bakgrund. Det blir således tydligt att skolan och lärarrollen kan användas och 
faktiskt används av politiker som retoriskt vapen i skoldiskursen (se vidare, empirianalys). 
Hur politiker talar om lärarrollen beror därmed till stor del av ideologisk bakgrund. Detta 
vittnar om en maktprocess och en maktkamp som i allra högsta grad torde forma lärarrollen. 
 
I detta examensarbete preciseras språket som verktyg för maktprocessen och ur ett 
diskursanalytiskt perspektiv kommer riksdagsprotokoll att dekonstrueras. När politiker 
artikulerar villkor och viljor om skolans agerande och tillstånd, blir uppgiften att kritiskt 
granska och analysera deras språkbruk. Från vilken ideologisk bakgrund artikuleras denna 
konstituerande maktprocess? 
 
Lärarrollen är en identitetskonstruktion, det vill säga att det är en roll som skapas och formas 
av rådande åsikter som gäller för just den tiden och det samhället. Förändringar i lärarrollen 
sker utifrån talet om den, alltså hur gemene man, politiker, lärarutbildare, etcetera artikulerar 
åsikter berörande lärarrollen. Om olika aktörer gemensamt förändrar talet om lärarrollen torde 
den logiska konsekvensen bli att lärarrollen i praktiken likväl förändras (Åberg, 2008). 
Nyssnämnda resonemang visar på vad jag väljer att benämna maktprocess.  
 
Lärarrollen är således utsatt för konstant förändring; talet om lärarrollen ligger till stor grund 
för den förändring i pedagogik som har skett under de senaste decennierna. Trenden har länge 
visat på en assisterande lärare som lämnar frihet och ansvar till eleven. Dock tycks nu trenden 
ha vänt till att läraren skall vara den ämneskunniga som mer handfast leder sina elever. Enligt 
mig torde detta tyda på diskursens konstituerande makt, vilket leder till mitt syfte med detta 
examensarbete. 

 

Syfte och frågeställning 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur politiker talar om lärarrollen, om det 
finns skillnader i språkbruk mellan vänster- och högerorienterade partier och i sådana fall på 
vilka sätt. Detta gör jag genom att försöka besvara nedanstående frågor: 
 

• Vilka lingvistiska särdrag finns i politikers tal om lärarrollen? 
• Hur framställs bilden av lärarrollen av respektive parti? 
• Vilka ideologiska budskap står att finna ”mellan raderna” i politikers tal om 

lärarrollen? 
• Hur artikuleras politikers ambitioner för den framtida lärarrollen? 
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TALET OCH LÄRARROLLEN 
 
 
Ambitionen med denna litteraturgenomgång är att granska och systematiskt redovisa samt 
reflektera över forskning inom examensarbetets intresseområde. Det finns en gedigen 
forskningstradition bakom lärarrollen, som både explicit och implicit talar om lärarrollen. 
Däremot har det visat sig att forskningsområdet för talet om lärarrollen, det vill säga 
offentlighetens diskursiva tal om lärarrollen, är begränsat. Vilket betyder att den forskning 
som presenteras nedan befinner sig i närheten av och är närbesläktat med examensarbetets 
grundområde.  
 
Detta examensarbete befinner sig teoretiskt inom ramen för ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv på kommunikation och kunskapsbildning. Det vill säga hur diskurser uppfattas, 
förstås och tolkas. Den språkliga kommunikationen utgör därmed socialkonstruktionismens 
tyngdpunkt, där språket representerar människors upplevelser, viljor och tankar (Winther 
Jörgensen och Phillips, 2000). Socialkonstruktionismen, eller mer precist dess underkategori 
diskursanalys, kommer att i större utsträckning redovisas i nästföljande teorikapitel.  
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka politikers tal om lärarrollen med primärt 
fokus på hur de talar om lärarrollen snarare än vilka konsekvenser talet om lärarrollen får i 
praktiken. Konsekvenserna av talet om lärarrollen kommer därmed att behandlas ur ett mer 
sekundärt perspektiv i det avslutande diskussionskapitlet. Forskningen som redovisas nedan 
uppfyller följande kriterier: den återspeglar nationell och internationell, samt tidigare och 
aktuell forskning. Litteraturkapitlet avslutas med en sammanfattande litteraturdiskussion.  

 

Kunskap och identitet i politiska diskurser 
 
Det språkliga samtalet är det som bland annat särskiljer människan från andra djur och skapar 
således helt andra förutsättningar för oss än för andra varelser; språket är alltså (i min mening) 
den viktigaste färdigheten människan har. Via språket kan människan kommunicera med 
andra, skapa mening och förståelse, utbyta erfarenheter och kunskap, artikulera sorg och 
glädje. Samtalet och språket är alltså inte bara hjälpmedel för att förstå, utan samtalet och 
språket är grunden i skapandet av våra verkligheter. Skapandet av nya meningar, nya 
relationer och interaktioner omskapar människor till nya människor (Seikkula, 1996; Burr, 
2003). Språket är alltså grundförutsättningen för att förmedla kunskap och skapa/återskapa 
omvärlden. Att ta detta resonemang till sin spets skulle innebära att vår omvärld inte skulle 
existera på samma premisser om språket inte fanns tillgängligt. Jag tolkar det här som att 
människan bildligt talat är beroende av syre för att leva, likväl som människan är beroende av 
språket/kommunikationen för att fungera i sociala sammanhang.  
 
I enlighet med ovanstående resonemang förutsätter roll- och identitetskonstruktioner språkets 
kommunikativa egenskap. Lärarrollen är till exempel i allra högsta grad formad och skapad av 
socialt kommunikativa fenomen. Det vill säga hur olika individer, grupper av individer eller 
organisationer talar om lärarrollen som till exempel lärarutbildningen, regeringen, arbetande 
lärare, media etc. Dessa grupper av människor och/eller sociala praktiker formar således även 
lärares sätt att förhålla sig till sina egna framtida lärarroller (se teorikapitel). En arena för 
denna kommunikation kring lärarrollen är den politiska arenan. Den politiska arenan ligger 
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till exempel till grund för delar av Norman Faircloughs (jfr 1995a; 1995b) diskursiva 
analyser. 
 
I Media Discourse (1995b s. 179) analyserar Fairclough Margret Thatchers politiska och 
offentliga tal. Han fokuserar på olika perspektiv av identitetskonstruktioner. Han nämner tre 
olika identiteter som han finner inom Thatchers tal: dels politisk ledare, dels en identitet för 
allmänhetens ögon och slutligen konstruktionen av en relation mellan ledare och allmänheten. 
Fairclough belyser hur förutsättningarna för hur en ny politisk tendens vinner yta i 
allmänhetens medvetande: 

For a new political tendency like Thatcherism to achieve power, it has to carve out a political 
base, a sufficiently powerful constituency of supporters. Such a political base is partly ‘talked 
into’ existence – politicians construct and reconstruct the people, the political public, in their 
discourse, and a measure of their success is the degree to which people accept, and so make real, 
these (often wildly imaginary) constructions. (Fairclough, 1995b s.179) 

 
Ovanstående citat belyser just omständigheterna rörande den politiska diskursens 
förutsättningar. Att benämna Margret Thatchers politik som Thatcherism är i sig en indikation 
på identitetskonstruktionens dignitet. Margret Thatcher blir därmed en heltäckande 
representation av sitt partis politik och just Thatcherism är ett exempel på ett begrepp som har 
en politisk laddning och ett politiskt innehåll. Jag tycker att det är intressant att reflektera över 
Faircloughs poäng att (identitets)konstruktionerna i mångt och mycket är fiktivt skapade. Det 
betyder således att bland andra politiker använder språkliga fenomen för att skapa identitet. 
Detta är enligt min tolkning inte uteslutande en brittisk företeelse. En tydlig parallell till detta 
inom svensk politik är att vänsterorienterade partier ofta använder ord som ”solidaritet” och 
”klassklyfta”. Den borgerliga motsvarigheten är ”frihet” och ”företagsamhet” (Fairclough, 
2003).  
 
Enligt Faircloughs (1995b) analys av brittisk politik använde Thatcher sig av bland annat en 
gemenskapskänsla i sina tal. Hon använde fraser som till exempel ’det brittiska folket’ för att 
således skapa solidaritet i sina politiska tal. Tillika fanns det en hög förekomst av pronomen i 
Thatchers tal; hon knöt ihop allmänheten med ord som vi och våra. Fairclough menar att: 

”Vaguness about who exactly we identifies, and the constantly shifting reference of we, are 
important resources in political discourse…[s]o, the mixing of we and you…is one manifestation 
of the mixing of political discourse and lifeworld discourse.” (Fairclough, 1995b s.181) 

 
Den politiska diskursen är nämligen beroende av diskursens kapacitet/makt att konstituera 
identiteter, precis så som Thatcher gjorde då hon berikade sitt tal med solidaritetsbildande 
pronomen. Alltså, med ovanstående citat i bakgrunden får makten en betydande roll i den 
politiska diskursen; pronomen som uttrycker solidaritet är således en faktor i maktprocessen 
(Fairclough, 1995b).  
 
Faircloughs (1995b) forskning visar hur politikers tal konstruerar och konstituerar den sociala 
omvärlden och vilka tekniker de använder för att göra så. Jag vill belysa just 
identitetsskapandet, då det utgör en central aspekt i min egen analys av den svenska politiska 
diskursen. Att fråga sig hur till exempel socialdemokraternas Ibrahim Baylan och 
utbildningsminister Jan Björklund framställer sig själva som politiska identiteter i 
lärarrollsdiskursen, blir en primär uppgift i analysen; använder de solidaritetsskapande 
pronomen? Vilka grupper talar de till? Eller varför inte vända på frågeställningen och 
reflektera över vilka grupper som hypotetiskt utesluts och därmed lämnas utanför diskursen? 
Dessa reflektioner är återigen ännu helt hypotetiska, dock finns det enligt min tolkning av 
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Fairclough tydliga belägg att ha dessa frågor i åtanke till framförliggande empirianalys 
empiridiskussion.  
 
Norman Fairclough, professor i språk på Lancaster Universitet i England, är starkt förknippad 
med kritisk diskursanalys, som till stor del delar grund med traditionell diskursanalys. Det vill 
säga diskursanalys som till mångt och mycket bygger på Michel Foucaults arbeten. Den stora 
skillnaden mellan traditionell och kritisk diskursanalys är att den kritiska diskursanalysen i 
allt större utsträckning bearbetar grammatiska stukturer i diskurser.  
 
I ‘Political correctness’: the politics of culture and language problematiserar Fairclough 
(2003) politisk korrekthet ur dels det diskursanalytiska perspektivet. Likväl belyser han 
”political correctness” ur ett större sociokulturellt perspektiv. Artikeln börjar med ett kort 
abstrakt som lyfter fram tre vitala frågor som således utgör problemformuleringarna. Syftet 
blir därmed att besvara dessa problemformuleringar via ett sociohistoriskt, kulturteoretiskt 
samt politiskt perspektiv. Fairclough har följt debatter i engelsk media och fokuserat på 
politiska uttalanden och vad de får för respons.  
 
Inledningsvis ställer alltså Fairclough dessa tre frågor:  

I ett ökat fokus på att i politik uppnå social och politisk förändring genom förändring i kultur 
och förändring i språk, vad har hänt socialt som kan förklara den kulturella och språkliga 
riktlinjeförändringen i politik och andra sociala praktiker?  

Hur skall vi förstå sambandet mellan kultur, språk och andra element av socialt leverne och 
sociala praktiker, hur skall vi tolka relationen mellan förändring i kultur, språk och social 
förändring?  

För dem som är politiskt engagerade i social och politisk förändringsprocess (oavsett höger- 
eller vänsterpolitik), vilka politiska strategier ger sig till känna för att uppnå social och politisk 
förändring? (Fairclough, 2003, s. 18)1 

 
Den första frågan leder in till ett sociohistoriskt perspektiv, där Fairclough ser kultur som ett 
tecken/signal system. Alltså att kulturen består av språk som i sin tur ger uttryck för 
representationer av värderingar och identiteter. Kulturen som ett signalsystem skiljer sig 
därmed från hur man teoretiskt närmar sig andra system så som ekonomiska, politiska, 
etcetera. I min förståelse av Faircloughs framställning, blir kulturen en bas, eller snarare en 
förutsättning för förståelse, ett gemensamt område där språket förutsätter och bildar förståelse 
mellan individer. Här menar Fairclough att förändringsprocessen i kulturen, förändrar även 
det politiska och ekonomiska systemet, i och med att dessa system använder språket för att 
artikulera förståelse.  
 
Fairclough (2003) menar att kulturen utgörs av språket som representerar värderingar och 
identiteter. Det har skett en förändring i till exempel politikers tal under de senaste 
decennierna på grund av att kulturen har förändrats. Det är, enligt Fairclough, inte lika vitt 
förekommande att politiker (både vänster och höger) refererar till deras ideologiska 
bakgrunder i politiska frågor, utan använder snarare aktuella globaliserade ord. I min 
förståelse betyder det här att med tiden så har frågan om till exempel ekonomisk välfärd 
prioriterats över andra ideologiska frågor, som till exempel solidaritet. I praktiken betyder det 
här att för cirka två decennier sedan så talade till exempel vänsterpolitiker primärt om 
solidaritet och genom solidariteten uppnås ekonomisk välfärd. Idag anser Fairclough att det är 
tvärtom i politikers tal om ett ekonomiskt välfärdssamhälle; ekonomisk välfärd skapar 
                                                 
11 Jag har översatt Faircloughs artikel från engelska till svenska. 
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solidaritet. Således får diskursen ett annat framträdande, det vill säga ett ingångsvärde med 
ekonomiska imperativ snarare än sociala (Carlson, 2003). Den moderna diskursen om 
ekonomisk välfärd innehåller därmed ord som flexibilitet, nätverk, team, etcetera. Detta 
förändringsfenomen av den politiska diskursen är inte uteslutande högerorienterad. Fairclough 
menar att politiska partier använder ”political correctness” på båda sidor oavsett ideologisk 
bakgrund. I talet om exempelvis ekonomisk välfärd blir det således viktigt att använda 
speciella ord, ord som knyter an till moderna värderingar. Jag lämnar temporärt Fairclough i 
företräde för Marie Carlson (2003) som likaså belyser den svenska utbildningsdiskursens 
ekonomiska förtecken då hon menar att:  

På kollektiv nivå kan man tala om utbildning som vägen till nationell storhet. En i Sverige ofta 
artikulerad politisk ambition är att bli ekonomiskt ledande genom att inta första platsen i denna 
utbildningsliga. (Carlson, 2003, s. 61) 

 
Carlson belyser här en kritisk relation mellan utbildning och politik; det är politiskt viktigt att 
visa upp – i offentliga sammanhang – ett Sverige som ytterst bildat och i synnerhet i topp av 
en jämförelse med andra länder. Med andra ord blir strävan att frångå ett utbildningssamhälle 
i förmån för ett kunskapssamhälle. Inspirerad av filosofie doktor och professor i företags 
ekonomi Mats Alvesson (jfr Alvesson: 1999) menar Carlson att:  

Den massiva retoriken som förts fram – särkilt på 1990-talet – kring ’kunskapssamhälle’ och 
’kunskapslyft’ har egentligen varit föremål för en ganska ringa kritisk granskning, såväl allmänt 
som inom forskningen . . . det har utvecklat ett gigantiskt utbildningsprofessionellt komplex, 
som gör att varje kritisk röst blir till en ’stämma som ropar i öknen’. (Carlson, 2003, s. 63) 

 
Vad som här efterlyses är således dels ”en problematiserande inställning till dominerande 
retorik, dels ingående empiriska närstudier där utbildning och utbildningssatsningar bedöms 
mer allsidigt och kritiskt” (ibid). Det blir alltså viktigt att se det kausala sambandet, det vill 
säga varför något eftersträvas, vad skall uppnås och framförallt varför?  
 
Åter till Fairclough som här menar att problemet med politisk korrekthet är att ”political 
correctness” försvårar för politiker att ta i problemen, i och med att förändringen i kulturen 
har lett till att stora företag, likväl som ekonomiskt starka individer/grupper – som i och för 
sig agerar inom ramen för sina (finans)företag/fonder etcetera, har fått för mycket makt 
medan regeringar har förlorat makt. Alltså reduceras politikers tal till strategier för hur de 
skall tala och vad som får sägas. Det vill säga att det politiska budskapet kan gå helt förlorat 
om den politiska talaren blir anklagad för att inte vara politiskt korrekt (Fairclough, 2003). 
 
 

Lärarrollen – en ideologisk konstruktion 
 
Jag förflyttar härmed fokus från forskning av politiska tal till ett forskningsområde som 
hanterar motsättningarna mellan skolan som ett politiskt intresseområde och skolan som ett 
pedagogiskt intresseområde. Som jag har berört i inledningen till denna litteraturgenomgång 
saknar jag ett precist forskningsområde för talet om lärarrollen, vilket betyder att jag belyser 
delar ur ett antal avhandlingar som i sin helhet kan motsvara det forskarområde jag eftersöker. 
I Talet om en skola för alla redogör Inger Assarson (2007) för sin diskursanalytiska forskning 
berörande skolan som kulturbärande institution med ett politiskt uppdrag. Inledningsvis 
diskuterar hon de diskursiva förutsättningarna för skolan som politisk arena. 
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En skola för alla konstitueras på en arena där politik och vetenskap möts och konkurrerar och 
samarbetar. Inflytandet över skola och utbildning varierar över tiden mellan politiska intressen 
och det vetenskapliga forskningsfältet. I detta kraftfält utvecklas retoriken om en skola för alla 
så att den kan accepteras av de olika intressegrupperna. De diskurser som interagerar inom och 
mellan det politiska och det vetenskapliga fältet får inte betydelse för skolans verksamhet förrän 
de tillförts innebörd och mening av de pedagoger som arbetar där. (Assarson, 2007, s.16) 

 
Här påpekar Assarson (2007) just kärnpunkten i den konstituerande processen kring 
lärarrollen. I min tolkning av Assarson ter sig förhållandet således på följande sätt: politiker 
har ambitioner och viljor som artikuleras i den politiska diskursen om skolan. Dessa viljor och 
ambitioner om skolan testas sedan mot vetenskapliga teorier som företräds av akademiker och 
forskare. Det ligger slutligen på pedagogens ansvar att följa statens riktlinjer jämte sin egen 
teoretiska bakgrund. Här visar Assarson tydligt att det föreligger en maktkamp i talet om 
skolan och därmed även lärarrollen. Personligen instämmer jag med citatet ovan, dock menar 
jag att maktkampen mellan dessa diskurser inte är konstant; maktkampen blir dynamisk då 
vetenskapen och politiker delar intressen. Dock torde det även finnas en dimension av 
tolkningsföreträde, med andra ord, vem anser sig ha rätten att definiera vad som är rätt? Detta 
blir särskilt tydligt om pedagogisk forskning visar på en sak och politiker någon annan. 
Problemet blir då vems perspektiv som skall komma att gälla. 
 
Likväl som de politiska och ideologiska ambitionerna ändras med tiden, förändras även 
lärarens roll i sitt uppdrag. Ett exempel på hur denna förändring kan te sig belyser Assarson 
(2007) på följande sätt: ”I sin nya roll ska läraren se till elevens inneboende möjligheter och 
stimulera en utveckling av personligheten utifrån elevens perspektiv…[och] skapa miljöer för 
lärande [som] stimulera[r] elevernas utveckling till lärande individer”. (ibid, s.32) Här menar 
Assarson att ansvaret för lärandet läggs på eleven och skolan får således uppgiften att 
underlätta för elevens lärande (jfr Assarson, 2007; Carlsson, 2006; Lindberg, 2002; 2008; 
Åberg, 2008). Ett par decennier tillbaka i tiden var lärarrollen mer strikt katederbunden. 
Därefter ändrades trenden till en mer assisterande lärarroll där eleven lämnas ett större 
ansvarstagande. Idag tycks trenden återigen vända tillbaka till lärarstyrd undervisning. Denna 
förändring skulle kunna bero på en maktkamp mellan olika politiska intressen.  

 

Talet om lärarrollen 
 
I Lärardrömmar belyser Åberg (2008) diskursers kraft i lärarutbildningssammanhang. Syftet 
med Åbergs avhandling är att: ”med utgångspunkt i 2001 års reformerande lärarutbildning 
undersöka hur normer för lärarsubjektiviteter upprepas, utmanas och omvandlas” (s. 13). 
Åbergs teoretiska utgångspunkter är diskursteori. Till en början för Åberg en metadiskussion 
kring diskursanalys, där han resonerar kring diskursanalys och motiverar att följa Laclau och 
Mouffes (Åberg, 2008) diskurstradition. Författaren fokuserar på subjektspositioner samt 
diskursens materiella karaktär. Det vill säga att diskursen konstrueras och formas inte 
uteslutande av talet och skriften, utan att den materiella miljön däri den formas också är en 
bidragande faktor. Ett exempel på detta är elevers uppfattning om hur ett klassrum 
karakteriseras (Åberg, 2008). Troligtvis skulle de flesta elever beskriva ett klassrum som 
rektangulärt, med lärarens kateder mot ena kortsidan och elevernas bänkar strukturerade 
framför den. Detta är dock ett antagande och bilden av ett klassrum kan naturligtvis variera 
beroende på elevers olika erfarenheter. Poängen är dock att den materiella miljön kan forma 
diskurser.  
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Författaren framhåller diskursanalysens dilemma att skilja på teori och metod som en 
möjlighet att inte fokusera på resultat, utan snarare tolka komplexiteten i det som författaren 
har undersökt på lärarutbildningen. Bryman (2002) menar att diskursanalysen är anti-
realistisk vilket betyder att just resultatet inte är forskarens privilegierade sanningar, utan att 
diskursanalysen företräder tolkanderätten. Alltså att sanningen är en representation av 
verkligheten.  
 
Den fullständiga titeln på Åbergs (2008) avhandling är Lärardrömmar: om makt, mångfald 
och konstruktioner av lärarsubjekt. Just makt, mångfald, lärarsubjekt samt individen är de 
mest centrala begreppen i denna avhandling. Dessa begrepp genomkorsar hela avhandlingen 
och kapitlen samt dess undertitlar är baserade på just dessa begreppsdefinitioner. Dessa 
begreppsdefinitioner ligger dessutom till grund för de diskussioner som är knutna till 
observations- och intervjudelarna som författaren har genomfört. De viktigaste resultaten som 
författaren presenterar i sin avhandling är till exempel att etnisk bakgrund ses som en tillgång. 
Problemet med en annan etnisk bakgrund än den svenska är att en person från till exempel 
Iran kan få representera hela det Iranska landets åsikter. Kulturella skillnader ses således som 
en pedagogisk tillgång, dock behandlas inte religiösa skillnader, dessa snarare utesluts i 
lärarutbildningens diskussioner. Författaren menar alltså att kulturell mångfald ses som 
positivt, kontra klass och sexuell mångfald, som det inte pratas om, varken hos lärarutbildarna 
eller hos de lärarstuderande (ibid. s. 176). Enligt min tolkning finns det tydliga paralleller 
mellan Åbergs resultat och Faircloughs (2003) begrepp ”politisk korrekthet”. Med andra ord 
får vissa diskurser företräde framför andra.  
 
Sammanställningen av den tidigare forskningen har berikat mig med dels en fördjupning i 
forskningen om det offentliga talets påverkan på allmänheten, dels lärarrollens påverkan av 
ideologiska, vetenskapliga och politiska intressen samt lärarutbildningen som diskursiv och 
social praktik. Sammanförandet av ovanstående forskningsområden bereder alltjämt vägen för 
detta examensarbete.  
 
Gemensamt för de forskningsarbeten jag har tagit del av, är att en majoritet av dem använder 
diskursanalys som både teoretisk och metodologisk bas. Det är således av strategiska skäl som 
jag härmed väljer att avsluta detta kapitel. I nästkommande kapitel av examensarbetet 
redovisar jag just den teoretiska och metodologiska basen.  
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TEORI OCH METOD 
 
 
I detta kapitel kommer metod- och teorival att presenteras. Denna undersökning är baserad på 
diskursanalyser av riksdagsprotokoll som ger uttryck för talet om svensk skola. Det är min 
avsikt att klargöra med vilka verktyg samt med vilka teoretiska perspektiv jag har angripit 
undersökningen. Inledningsvis vill jag börja med att redogöra för min teoretiska basis, och 
därefter belysa metodvalet ur det teoretiska perspektivet. Det bör även poängteras att 
diskursanalys som teori och som metod överlappar varandra på ett sätt som kan göra det svårt 
att konkret skilja dem åt. Som teori förknippas diskursanalysen ofta med filosofer som till 
exempel Michel Foucault, eller lingvister som Norman Fairclough. Nedan följer alltså en 
överblick av diskursanalytisk teori, som stundtals kommer genomkorsas av mina egna 
tolkningar. 

 

Diskursanalys som teori 
 
Begreppet diskurs kan tolkas på många olika sätt vilket gör att det inte är helt enkelt att 
konkretisera diskursbegreppet. I Debattens dynamik framhåller Åsa Kroon (2001) att  

[b]egreppet diskurs används på lite olika sätt inom olika forskningsdiscipliner, från att benämna 
en enstaka muntlig eller skriftlig utsaga eller interaktion, till att mer abstrakt beteckna 
grupperingar av utsagor inom vissa specifika domäner som kopplats till olika sociala praktiker 
(Kroon, 2001, s. 50). 

 
Ovanstående citat belyser dels hur mångfasetterat begreppet diskurs kan vara men även hur 
andra begrepp som exempelvis sociala praktiker, alltid förknippas med diskursanalysen. Jag 
börjar närmast med att förklara och exemplifiera begreppet diskurs, för att senare återvända 
till begreppet sociala praktiker. Winther Jörgensen och Phillips (2000) definierar diskurs som 
”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (s. 7). Vidare 
menar de att ” våra sätt att tala på inte neutralt avspeglar vår omvärld, våra identiteter och 
sociala relationer utan spelar en aktiv roll i skapandet och förändringen av dem” (ibid.). För 
att konkretisera begreppet diskurs ytterligare, vill jag placera det i en social kontext, 
exempelvis i politiken. Politikers muntliga interaktioner särskiljer sig från exempelvis 
pedagogers, det vill säga politikers språk har vissa mönster som inte pedagogers språk har. 
Jag menar att språkliga mönster skapas av retoriska färdigheter, det vill säga att politikers tal 
kan bestå av argumentation, ordduellering, smutskastning, avväpning etcetera. Anledningen 
till dessa retoriska färdigheter kan i mångt och mycket ses beroende av motsatsförhållandet 
mellan de ideologiska företrädarna, vilket kommer att förtydligas i analyskapitlet. Dessa 
språkliga mönster karaktäriserar den politiska diskursen, ger den identitet och härkomst samt 
konstruerar och konstituerar den. För att återknyta språkliga mönster till citaten ovan, betyder 
det att politikers tal ger en bild av en omvärld som påverkar allmänhetens bild av omvärlden, 
med andra ord att bland annat politikers diskurs både konstruerar och konstituerar omvärlden. 
 
Enligt Kroon (2001) kan begreppet diskurs alltså variera beroende på vilken utsaga som 
analyseras och vilket sammanhang som utsagan tas ifrån. Samtalsanalytisk teori behandlar 
muntlig interaktion och kommunikation, dock särskiljs diskursteori av den orsaken att även 
skriven text kan analyseras (Bryman, 2002). Vanligtvis finns det olika inriktningar inom 
diskursanalytisk teori beroende på vilken tradition forskningen härstammar från samt 
beroende av forskningens huvudsyfte. Bergström och Boréus (2005) talar även om olika 
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generationer av hur diskursbegreppet används. Jag kommer återvända till dessa olika 
inriktningar, traditioner och generationer senare, för att närmast fokusera vidare på vad 
diskursanalysen bygger på och vad som är gemensamt oavsett tradition.  
 
Enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000) bygger diskursanalysen i grunden på 
socialkonstruktionismen som inrymmer teorier om kultur och samhälle. I det inledande citatet 
av detta teorikapitel berör Åsa Kroon (2001) begreppet sociala praktiker. Med social praktik 
menas ett sätt som en grupp människor eller en organisation gör saker på i en given situation 
och därigenom använder språket som idé- och kunskapsbärare. Åberg (2008) beskriver 
sociala praktiker som språkliga, kroppsliga och materiella (jfr Åberg, 2008 och Kroon 2001). 
Jag tolkar social praktik som en form av institution, i både bemärkelsen av en 
sammanslutning av människor samt i bemärkelsen av dess beteendemönster. Fairclough 
(1992) exemplifierar sociala praktiker som ekonomiska, politiska, kulturella och ideologiska 
vilka i sig inte utgörs av enbart en diskurs, utan flera.  
 
För att ytterligare förtydliga sociala praktiker väljer jag Sveriges riksdag som exempel. 
Politikers tal varieras beroende av social situation, det vill säga om det är öppen 
kammardebatt, i utskott innanför stängda dörrar eller i inofficiella sammanhang som till 
exempel underhållningstelevision. Politiker måste således behärska en mängd olika 
handlings- och talmönster beroende av vilken social praktik de befinner sig i. Det är viktigt att 
återigen poängtera att det är språket som står i fokus och att den språkliga interaktionen i 
dessa sociala praktiker är det som skapar samhällsfenomen och bidrar till att skapa och forma 
vårt samhälle (Bergström och Boréus, 2005). Jag har härmed förklarat begreppen diskurs och 
social praktik och närmast kommer jag att fokusera på språket som meningsskapare.  
 
Winther Jörgensen och Phillips (2000) menar att representationer av verkligheten skapas av 
språket, alltså är ”talet om” eller med andra ord diskursen om verkligheten lika verklig som 
verkligheten. Jag vill mena att detta synsätt är centralt för denna undersökning, då detta 
vittnar om diskursers makt och påverkan i samhället, till vilket jag i slutet av denna teoridel 
återkommer. Det är intressant att konkretisera Winther Jörgensen och Phillips förklaring på 
representationer av verkligheten i form av ett exempel. I examensarbetets resultatkapitel 
analyserar jag riksdagsdebatter där det återkommande förekommer tal om den ”undermåliga” 
skolan. Enligt debatten bygger kritiken på forskning som med statistiska hjälpmedel visar hur 
pass underpresterande den svenska skolan faktiskt är. Oavsett om forskningen är legitimt 
utförd och resultaten är faktiska eller ingetdera, påverkar de samhällets syn på svensk skola i 
och med att till exempel media kan välja att belysa utvalda delar av forskningen som således 
skapar en viss bild. Media kan alltså välja att belysa negativa aspekter då det bidrar till större 
försäljning av tidningar. Detta exempel poängterar alltså representationen av verkligheten, 
men även under vilka förutsättningar verkligheten representeras. Det finns ett gammalt 
ordspråk som säger att ”om man upprepar en lögn tillräckligt ofta, blir den sanning”. Med 
ordspråket i bakgrunden är det inte min avsikt att framstå som cynisk eller sarkastisk, det 
hjälper dock till att lyfta fram en viktig aspekt av det diskursanalytiska perspektivet. Det 
ligger alltså varken i diskursanalysens eller i denna undersöknings intresse att avgöra vad som 
är sant eller falskt. Det är själva presentationen och representationen av det ”sanna” kontra 
”falska” som är av vikt. 
 
Innan jag fortsätter med att redogöra för vissa inriktningar inom diskursanalysen, vill jag 
belysa förändringsprocessen inom diskurser. Diskursen konstruerar och konstituerar den 
sociala världen, det vill säga att det sker en förändring av verkligheten som även inrymmer 
sociala identiteter och relationer (Winther Jörgensen och Phillips, 2000). Jag tolkar det här 
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som att en diskurs kan innefatta identiteter eller subjekt, till exempel lärare eller politiker. 
Dessa subjekt, som aktörer i diskursen, uppfattas på ett visst sätt och för således med sig 
sociala konventioner, det vill säga att diskursen förändras av dess sociala förutsättningar. 
Diskurser är alltså, mer eller mindre, alltid öppna för förändring på grund av andra sociala 
mönster och konventioner (Bergström och Boréus, 2005). Ambitionen har hittills varit att 
försöka förklara vad diskursanalysen som teori, oavsett traditioner, generellt har gemensamt. 
Det är min avsikt att de teoretiska perspektiven och begreppen skall framstå i tydligare dager i 
analyskapitlet där den praktiska sidan av diskursanalysen får ett större utrymme. Härmed 
förflyttas fokus från gemensamma diskursteoretiska begrepp till olika inriktningar av 
diskurstradition.  
 

Tre traditioner av diskursanalys 
 
I detta avsnitt kommer olika traditioner av diskursanalys att presenteras. Anledningen till att 
jag väljer att presentera traditionerna separat, beror på att de tillhandahåller skilda perspektiv 
och visar på olika former av diskursanalys. I framförliggande analyskapitel kommer jag att 
visa hur dessa olika perspektiv kommer mig till nytta, dock på ett fritt och gränsöverskridande 
förhållningssätt. Det är därför viktigt att jag visar varifrån de teoretiska perspektiven i 
grunden härstammar. 
 
Den som starkast förknippas med diskursanalys är den franska filosofen Michel Foucault. 
Anledningen till varför Foucault i stort sett alltid figurerar inom diskursteorin, beror på att 
hans filosofiska teorier är de som ligger till grund för diskursanalysen (Winther Jörgensen och 
Phillips, 2000). Det finns mängder av teoretiska perspektiv inom Foucaults diskursteori som 
inte rymmer innanför ramarna för min undersökning (se även Foucault, 1982, 1987, 2001). 
Jag kommer därför både generalisera och selektivt välja ett fåtal perspektiv som är viktiga för 
min analys. Foucault menar att det är olika kunskapsregimer som anger vad som är sant och 
falskt utifrån att sanningen är en diskursiv konstruktion (Foucault, 2001; Winther Jörgensen 
och Phillips, 2000). Det här återanknyter till vad jag tidigare presenterade som 
representationer av verkligheten, med adderingen av kunskapsregimer vilket jag tolkar som 
under vilka premisser och förutsättningar utsagor får spelrum i diskursen. Vad Foucault alltså 
poängterar är de implicita kausala reglerna för diskursen, det vill säga vilka utsagor som 
accepteras och vilka som inte accepteras och framförallt varför. Det är således reglerna för 
diskursen som blir intressanta i analysen (Bergström och Boréus, 2005). Jag lämnar härmed 
foucaultska diskursregler, vilka jag kommer återanknyta till i analysen, för att i 
nästkommande stycke behandla vad jag anser är mest centralt i Foucaults diskursanalys, det 
vill säga begreppet makt. 
 
Enligt Foucault (2001) är det makt som konstruerar vår sociala omvärld och på vilka sätt vi 
ser omvärlden, vilket Winther Jörgensen och Phillips (2000) lyfter fram som att: 

[i]stället för att se agenter och strukturer som primära kategorier sätter Foucault makten i fokus. 
Makten är lika lite som diskursen något som tillhör bestämda agenter – till exempel bestämda 
individer eller staten eller bestämda grupper med bestämda intressen. I det foucaultska 
perspektivet ses makt således inte som något som vissa agenter utövar i förhållande till passiva 
subjekt. Makten är spridd över olika sociala praktiker. Den ska inte förstås uteslutande som 
förtryckande utan som produktiv: makten konstituerar diskurser, kunskap, kropp och 
subjektiviteter (Winther Jörgensen och Phillips, 2000, s. 20).  

 
Som citatet ovan belyser, är det makten som genomkorsar samhället och möjliggör det 
sociala. För att konkretisera Foucaults maktperspektiv i aktuell kontext, väljer jag att återigen 
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peka på svensk riksdag. Det är inte regeringen eller oppositionen, enskild privatperson eller 
enskild lärare som har kunskap och makt om svensk skola; det är genom och på grund av de 
sociala praktikerna som makt och kunskap om skolan kan existera. Det betyder att makten 
utgörs av hur och på vilket sätt staten, samhället och bestämda individer talar om svensk 
skola. Makten skapar kunskap som konstruerar både subjekt och objekt, det vill säga vilka vi 
är och det vi vet något om (Winther Jörgensen och Phillips, 2000). Jag har tidigare berört 
diskursanalysens perspektiv på vad som är sant eller falskt och enligt det foucaultska 
perspektivet finns det ingen sanning. Det som vi vet något om, det vill säga objekten, är 
konstruerade av diskursen, vilket betyder att de är varken sanna eller falska. Sanningen ligger 
således utanför diskursen, vilket betyder att analysen skall fokuseras på de diskursiva 
processer som ligger till grund för representationen av sanningar (ibid.). Jag lämnar därmed 
Foucaults diskurstradition för att närmast fokusera på de politiska filosoferna Ernesto Laclau 
och Chantal Mouffes. 
 
Jag har tidigare berört regler för, samt strukturer och koherens i diskursen utifrån en 
kunskaps- och maktbasis. Diskursanalys förknippas även i mångt och mycket med lingvistisk 
textanalys, det vill säga att via närläsning söker forskaren att finna logiska kedjor av tecken 
och signaler inom texten. I Laclau och Mouffes (Winther Jörgensen och Phillips, 2000) 
diskursteori får det lingvistiska perspektivet en större grund i analysen, vilket jag kommer att 
presentera med början i begreppet flytande signifikant. 
 
En diskurs kan tolkas som mångtydig på grund av hur vissa tecken används (i diskursanalys 
baserad på texter, till exempel regeringsprotokoll, tolkar jag tecken som meningsbärande ord, 
fraser och meningar). Till exempel är det vanligt förekommande i politiska debatter i Sverige 
att ord som jämlikhet, rättvisa och demokrati används oberoende av diskursens natur. Dessa 
tecken har redan en fastställd betydelse, men inom diskursen kan de användas på ett sätt som 
tillskriver dem ytterligare betydelse. För att exemplifiera detta fenomen använder jag tecknet 
jämlikhet, som har en specifik betydelse i genusdiskursen, där det är starkt förknippat med 
jämställdhet, det vill säga balans mellan könen. I klassamhällsdiskursen å andra sidan syftar 
det i första hand till strävan efter ett likavärde oavsett klasstillhörighet. Dessa tecken 
benämner Laclau och Mouffe som flytande signifikanter (Bergström och Boréus, 2005). 
Winther Jörgensen och Phillips (2000) menar att Laclau och Mouffes diskursanalyser ofta 
belyser de processer som fixerar tecknens betydelser så att de uppfattas som naturliga. Ordet 
jämlikhet har alltså en speciell status, beroende på dess bakgrund i andra sammanhang; 
förenklat kan jämlikhet ses som ett modeord. I analyskapitlet intresserar jag mig för de tecken 
som gentemot andra tecken har privilegierad status inom samma diskurs.  
 
Jag vill här närmare förtydliga flytande signifikanter med ett exempel ur riksdagsdebatten om 
svensk skola. När skolminister Jan Björklund använder begreppet ”ordning och reda” eller 
”rättvisa” i talet om svensk skola, blir det genast intressant att ställa frågor som: vad betyder 
dessa begrepp utanför just denna diskurs? Varifrån härstammar dessa begrepp? Signalerar 
begreppen annan betydelse utanför diskursen? Att ställa sådana frågor om tecken eller ord 
som står ut, eller signalerar hög status gentemot andra tecken, innebär att man dekonstruerar 
ordet. För att bildligt förklara dekonstruktion av flytande signifikanter, är det som att 
analytikern klär av tecknet eller ordet dess olika lager av betydelser och jämför dem för att få 
en djupare insikt och förståelse om diskursen. 
 
Avslutningsvis vill jag beröra Laclau och Mouffes begrepp politik och jämföra det med 
Foucaults maktbegrepp (Winther Jörgensen och Phillips, 2000). Politik i Laclau och Mouffes 
fall skall tolkas som bestämda sätt att forma samhället: 
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Politik ska i diskursteorin […] förstås som […] ett brett begrepp som hänvisar till att vi hela 
tiden konstituerar det sociala på vissa bestämda sätt som utesluter andra sätt. Våra handlingar är 
[…] tillfälliga fixeringar av betydelse i en obestämbar terräng varigenom de härskande 
diskurserna och därmed samhället reproduceras eller förändras. (Winther Jörgensen och Phillips 
2000, s. 43). 

 
Det här belyser hur politiska processer konstituerar och konstruerar vår sociala verklighet. För 
att knyta ihop dessa begrepp på ett mer konkret sätt, så återanvänder jag till exemplet om 
flytande signifikanter. Om tecknet jämlikhet har rönt positiv status i genusdiskursen, är det 
strategiskt att återanvända det i till exempel debatten om den ”dåliga skolan”. Alltså fixeras 
betydelsen av jämlikhet på ett sätt som formar vår syn på svensk skola, vilket betyder att 
samhället socialt organiseras utifrån dessa politiska processer (Winther Jörgensen och 
Phillips, 2000). Jag ställer mig dock kritisk till begreppet politisk process. Jag hävdar snarare 
att det är frågan om makt, mer i linje med Foucaults perspektiv som jag har presenterat ovan. 
Det vill säga att det är makten i diskursen som är processen och själva anledningen till att 
samhället konstrueras och konstitueras. Och att de flytande signifikanterna är en del av just 
denna maktprocess. Jag lämnar härmed Laclau och Mouffe för att presentera den tredje 
traditionen av diskursanalys, vilket ofta förknippas med Faircloughs (1992; 1995a; 1995b) 
lingvistiska arbeten. 
 
Kritisk diskursanalys (vilket jag fortsättningsvis benämner som CDA) har i långtstörre 
utsträckning en lingvistisk karaktär än de två tidigare traditionerna som jag tidigare har 
presenterat. Det övergripande syftet med CDA är att undersöka hur relationerna mellan 
diskurser och sociala strukturer ter sig. Fairclough (1992) har utvecklat en tredimensionell 
modell som påvisar denna relation där texten är i centrum och omges av diskursiv praktik och 
ytterst i modellen finns social praktik. Med text menas här både verbal utsago och skiftlig 
utsago, men olikt de andra traditionerna även bilder. Det är alltså den grammatiska strukturen 
som ligger till grund när text analyseras. Enligt denna diskurstradition betyder diskursiv 
praktik hur texten produceras, distribueras och konsumeras. Med social praktik menar 
Fairclough hur diskursen relateras till makt och ideologi (Fairclough, 1992 och Bergström och 
Boréus, 2005).  
 
För att konkretisera Faircloughs modell över kommunikativa händelser, väljer jag att relatera 
till mitt empiriska material i form av protokoll från riksdagsdebatter (se analyskapitel). I och 
med att protokollen utgörs av text är det intressant att grammatiskt analysera till exempel 
syntaxen, det vill säga specifika ordsammansättningar och frekvens av specifika ord. Därefter 
sätts protokollen i relation till hur de produceras, exempelvis i relation till redan befintliga 
politiska diskurser, vilket även gäller för hur protokollen konsumeras. Mottagaren konsumerar 
de politiska protokollen med en förkunskap, konstruerad av tidigare politiska diskurser. 
Slutligen sätts protokollen, via den diskursiva praktiken, i relation till ideologi och makt 
(Bergström och Boréus, 2005). Winther Jörgensen och Phillips (2000) menar dock att 
diskursanalysen inte räcker till för att analysera social praktik, då den både utgörs av 
”diskursiva och ickediskursiva element [språkliga och ickespråkliga]” (s. 75). De menar att 
analysen således även kräver sociologisk teori och kulturteori (ibid.).  
 
Jag vill dock närmast fokusera på Faircloughs dimensionsbegrepp gällande text då jag 
kommer att använda mig av det i min textanalys. Det finns två grammatiska perspektiv, 
nämligen transitivitet och modalitet, som är viktiga i textanalysen. Att transitivt angripa en 
text betyder att söka klarlägga relationerna mellan subjekt och objekt, det vill säga vilka som 
vet och vad de vet något om samt under vilka omständigheter relationen framställs. Vidare är 
även modalitet av intresse då det belyser till vilken grad en talare förbinds till det den talar om 
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(Winther Jörgensen och Phillips, 2000). Det finns alltså en transitiv och modal skillnad på när 
skolminister Jan Björklund använder frasen ”ordning och reda” och när socialdemokraternas 
Ibrahim Baylan använder ”ordning och reda”. Jag lämnar härmed de tre teoretiska 
traditionerna av diskursanalys för att avslutningsvis teoretiskt reflektera över de perspektiv 
som presenterats ur diskurstraditionerna.  

 

Från teori till praktik 
 
I detta examensarbete intresserar jag mig för hur politiker debatterar om svensk skola, eller 
mer exakt hur politiker talar om lärarollen. Min arbetshypotes är att talet om lärarrollen skapar 
didaktiska och pedagogiska trender vilket gör att det blir centralt att analysera trendprocessen.  
Trendprocessen är en diskursiv konstruktion med kulturella förtecken som bland andra 
politiker anammar och därmed bidrar till. Dessa trender kan vara pedagogiska, didaktiska, 
filosofiska, ekonomiska, ideologiska, etcetera. Bildligt talat höjer jag fingret i luften för att 
känna åt vilket håll vinden blåser samt varför och till min hjälp tar jag diskursanalys.  
 
Diskursteori som analys spänner över ett långt större område än det jag hittills har presenterat, 
vilket gör det till en komplicerad process att selektivt välja vissa perspektiv, för att lämna 
andra därhän. Syftet med att presentera diskursteori på det sättet som jag hittills gjort, har 
varit att belysa ur vilka perspektiv och med vilka diskursverktyg som jag kommer att 
analysera empirin. Jag kommer närmast föra ett summerande resonemang om de 
diskursteoretiska perspektiven och sammanställa dem till en fungerande analysmodell som 
kommer att ligga till grund för detta examensarbetes analys.  
 
Diskurser består av bland annat muntliga och skiftliga utsagor, det vill säga tal och text. 
Språket är makt då det förmedlar kunskap om vår omvärld, en omvärld som därmed skapas av 
språket och kunskapen är representationer av omvärlden. Det vill säga, omvärlden är varken 
sann eller falsk, den är diskursivt formad och skapad av språket (Foucault, 2001). Makten är 
den centrala processen som formar beteenden; utsagor påverkar, producerar och reproduceras 
i sociala praktiker. Jag tolkar detta som att exempelvis lärarrollen är konstruerad och 
konstituerad av diskurser. Avslutningsvis vill jag återigen belysa CDA och vikten av 
diskursanalysens lingvistiska nivå. Jag tolkar Faircloughs tredimensionella analysmodell som 
en relation mellan utsaga, tolkning och praktik, vilket är en kraftig generalisering och 
omformning av modellens grundutförande. Det vill säga, för att förstå hur diskursen påverkar 
våra sätt och vår omvärld blir det nödvändigt att först analysera utsagan. Ett faktum och 
alltjämt en begränsning i detta examensarbete är just utsagans form. Empirin består 
uteslutande av text vilket lämnar talets beteendemönster ouppmärksammat. Vad jag alltså 
poängterar är just på vilket sätt någon har sagt något, till exempel undertoner så som sarkasm 
blir via textanalys synnerligen svårt att identifiera. Kroppsspråk och andra ickeverbala 
faktorer går således förlorade i textanalysen. Med dessa ord väljer jag att för tillfället lämna 
de teoretiska perspektiven för att närmast belysa de metodologiska utgångspunkterna. 
 

Bakgrund till urvalsprocess och tillvägagångssätt 
 
I mitt examensarbete kommer jag att analysera riksdagsprotokoll som behandlar talet om 
lärarrollen. Det finns troligtvis många sätt att analysera skrivna och muntliga källor och jag 
har valt en diskursanalytisk modell som i hög grad är inspirerad av Faircloughs 
diskursanalytiska arbeten (Fairclough, 1992; 1995a; 1995b). Diskursanalysen bygger i mångt 

 14



och mycket på socialkonstruktionistisk teori och vid ett första möte med diskursanalysen kan 
den uppfattas relativt diffus. Med detta menas att diskursteori inte tillhandahåller precisa 
verktyg för analys (Winther Jörgensen och Phillips, 2000). Enligt Bryman (2002) undviker 
diskursanalytiker att lägga stor vikt vid enskilda företeelser i diskursen och uppmärksammar 
snarare faktorer som görs relevanta i ett samspel. Jag tolkar detta som att analysen skall 
fokusera på genomgående mönster i diskursen, det vill säga fenomen i diskursen som skiljer 
och signalerar betydelse gentemot helheten. Bryman rekommenderar diskursanalytikern att 
skeptiskt tolka diskursen, en inställning som således främjar att syftet med analysen relaterar 
till vad som ”döljer sig bakom det sätt varpå något sägs eller presenteras” (s. 348). Jag 
kommer att återknyta till denna inställning i slutet av detta arbete.  
 
Undersökningsgrunden är alltså riksdagsprotokoll som jag kommer analysera ur ett 
diskursanalytiskt perspektiv, dock vill jag poängtera att min tolkning av diskursanalys delar 
upp den i två kategorier. Dels finns där en praktisk praxis och en teoretisk praxis. Med detta 
menar jag att analysen av en exempelvis textuell utsaga kan börja med en datainsamling som 
behandlas lingvistiskt. Därmed fokuserar jag i textanalysen på syntaxen och 
ordkonstruktioner som särskiljer och ger diskursen karaktär. Detta angreppssätt tillkommer 
därmed den praktiska praxisen. Därefter kommer jag att tolka diskursens lingvistiska data 
efter diskursanalysens teoretiska riktlinjer, det vill säga vad diskursens signaler betyder i 
sammanhanget (Bryman, 2002). 
 
Riksdagsprotokoll är allmänna handlingar som finns tillgängliga på riksdagens hemsida. Däri 
har jag gjort en nyckelordssökning på nyckelordet ”lärarroll”. Sökningen har givit hundratals 
träffar, vilket betyder att jag måste avgränsa sökningen till dels en speciell tidsperiod samt 
relevans för analysen. I det inledande kapitlet till detta examensarbete diskuterade jag 
förändringen i talet om lärarrollen bland oss lärarstudenter i samband med regeringsskiftet. 
Därför har jag funnit det passande att begränsa det empiriska materialets tidsmässiga omfång 
mellan åren 2004 till och med 2008. Förhoppningsvis får jag då en bild av talet både före och 
efter regeringsskiftet. Jag har berört diskursanalys ur både teoretiskt och metodologiskt 
perspektiv och jag ämnar närmast belysa avgränsningar och analysupplägg innan jag förflyttar 
fokus till det empiriska materialet. 
 

Avgränsningar och analysupplägg 
 
Det empirirska materialet består av riksdagsprotokoll där olika politiska aktörer debatterar 
lärarrollen under åren 2004, 2005, 2006, samt 2008. Det primära sökordet för detta 
examensarbete är ”lärarroll” vilket utan begränsningar ger 427 träffar. Därefter har jag alltså 
begränsat tidsramen till en fyraårsperiod, vilket reducerar sökträffarna till 58 träffar. Slutligen 
har jag ytterligare preciserat min sökning till uteslutande kammardebatter, vilket ger tio 
sökträffar. Övergripande för de protokoll från kammardebatter som jag har behandlat är att de 
omfattar ett stort antal sidor text i sin ursprungliga form, det vill säga, innan jag riktat in mig 
på särskilda stycken. Protokollens omfattning varierar från tio sidor till cirka 200 sidor. Det 
finns flera protokoll per år under 2004 till och med 2006. Jag har därför valt de protokoll som 
har minst aktiva aktörer till antalet samt flest antal sökträffar i respektive protokoll. 
Ambitionen med detta val är att analysen förhoppningsvis ska bli tydligare och mer 
sammanhängande.  
 
Ett problem i min tidsbegränsning är dock att sökresultaten av sökordet ”lärarroll” inte 
innefattar protokoll från 2007 och 2008. Under tiden jag gjorde dessa protokollsökningar 
hörde jag av en ren slump ett intressant debattprogram på Sveriges radio P1 (Skola i kris), där 
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bland andra Jan Björklund diskuterade lärarollen med anknytning till pågående 
riksdagsdebatter. Anledningen till att detta protokoll inte uppkommit i min sökning är på 
grund av att aktörerna i protokollet aldrig explicit använder ordet ”lärarroll”. För att inte gå 
miste om debatter rörande lärares roll i skolan efter 2006, modifierade jag sökordet till 
”lärare, roll, skolminister Jan Björklund”, vilket resulterade i 93 sökträffar. Därefter valde jag 
ett protokoll från september månad, i och med att det var den aktuella tiden för 
radioprogrammet, till yttermera visso refererar miljöpartisten Mats Pertoft till 
radioprogrammet i just detta protokoll (se vidare Riksdagsprotokoll 2008/09:6 Anf. 3). 
 
Det empiriska omfånget består därmed av fyra riksdagsprotokoll vilket utgör ett stort antal 
sidor text. Jag har valt att analysera passager ur dessa protokoll baserat på min subjektiva 
bedömning av relevans för examensarbetets syfte. De verktyg som kommer att användas vid 
analysen är direkt hämtade ur lingvistiken. Lingvistik är ett väldigt stort begrepp i vilket jag 
har fokuserat på semiotik. ”Semiotik brukar definieras som ’läran om tecken’. Det är ett 
synsätt som rör analys av symboler i vardagen och som kan användas inte bara för en analys 
av dokument utan även för alla andra former av data genom att företeelserna kan betraktas 
som texter” (Bryman, 2002, s. 368). Ett huvudtema i semiotikens terminologi är alltså tecken. 
Tecken står för något, en beteckning i sin kontext, det vill säga en signifikant. Signifikanten 
pekar således på det som står att finna bakom, under mellan och över texten; i dagligt tal – det 
som sägs mellan raderna. Jag söker således finna mening i protokollen med hjälp av att 
identifiera och analysera dessa signifikanter, vilket blir dels en denotativ och konnotativ 
mening. ”Denotativ mening är den manifesta eller mer uppenbara mening som signifikanten 
rymmer och som därför pekar mot dess funktion… Konnotativ mening är den mening eller 
innebörd som förknippas med en viss social kontext; den konnotativa meningen återfinns 
tillsammans med den denotativa meningen” (ibid.). Uppgiften i analysen blir således att 
upptäcka och avslöja det dolda budskapet i texten, vilket kan tyckas vara en godtycklig 
uppgift. Tecknets eller signifikantens polysemi, det vill säga dess kvalitet gör att det kan 
tolkas på många olika sätt. En risk som jag anser tillkommer detta analyssätt är en överanalys 
av tecknen så att resultatet blir det i folkmun kallat att göra en höna en av fjäder. Vad jag 
påpekar är alltså vikten av att både vara kritisk mot texten, men likväl mot mig själv som 
analytiker. Jag vill verkligen poängtera den subjektiva aspekten av analysproceduren; det är 
jag som tolkar protokollen vilket omöjliggör ett objektivt analysresultat; ambitionen är att på 
ett överskådligt sätt visa hur jag har analyserat protokollen. Slutligen vill jag även belysa två 
kriterier för en analys av begreppet lärarroll. Jag anser att det är viktigt att dels explicit 
fokusera på hur begreppet lärarroll får utrymme i debatten, men även i vilken kontext 
begreppet används. Om kontexten inte dekonstrueras anser jag att tecknet lärarroll delvis 
förlorar dess signifikans.  
 
Kommande resultatanalys presenteras kronologiskt, det vill säga med början i det äldsta 
protokollet. Varje protokoll redovisas med början av en summering av dess innehåll och 
analysen kommer ske genomgående, det vill säga att summeringen av analysen först 
presenteras homogent i slutet av detta kapitel. Närmast följer alltså analysen av empirin. 
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EMPIRIANALYS 
 
 
Inledningsvis till detta kapitel vill jag ånyo belysa examensarbetets syfte, det vill säga att 
undersöka hur politiker talar om lärarrollen och om det finns skillnader i språkbruk mellan 
riksdagens vänsterorienterade partier (socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet) och 
högerorienterade (moderaterna, folkpartiet, centern och kristdemokraterna) och i sådana fall 
på vilka sätt. Jag ämnar uppnå detta syfte med hjälp av frågor som: Vilka lingvistiska särdrag 
finns i politikers tal om lärarrollen, samt hur framställs bilden av lärarrollen av respektive 
parti? Övergripande dessa frågor finner vi de olika partiernas ideologi. Jag förutsätter att de 
olika partiernas respektive aktör är trogen sin politiska ideologi. Syftet blir därmed att 
konkretisera hur ideologin framträder, exempelvis på vilket sätt aktörerna propagerar för 
ideologin i talet om lärarrollen. 
 
 
 
Riksdagsprotokoll 2004/05:63, 25 januari 
 
21 § Svar på interpellation 2004/05:267 om kunskaper i matematik och naturvetenskap. 
 
 
Som underrubriken ovan antyder handlar denna debatt om kunskaperna i matematik och 
naturvetenskap. De politiska aktörerna och debattörerna engagerade är socialdemokratiska 
stadsrådet Ibrahim Baylan och folkpartisten Axel Darvik. Debatten inleds med Ibrahim 
Baylans anförande: 

För ett land som Sverige, där befolkningens kunskap är en avgörande konkurrensfördel, är det 
ytterst allvarligt att vi tappar mark inom dessa centrala ämnesområden. Mitt mål är att svenska 
elevers resultat i matematik och naturvetenskapliga ämnen ska vara ledande vid internationella 
jämförelser. För att nå dit krävs åtgärder som beslutas av regering och riksdag men också 
insatser från skolans huvudmän samt samhället i övrigt […] 

Det kräver kunniga och välutbildade lärare men också mer av samverkan mellan lärare och 
mellan skolan och arbetslivet. Här behövs betydande insatser för kompetensutveckling av lärare 
i samverkan mellan staten, kommunerna och högskolorna.  Näringsliv, stat och kommuner bör 
också tillsammans genomföra en nationell kampanj för att öka stödet för matematiken i hela 
skolsystemet. Jag avser att inbjuda företrädare för näringslivet till ett sådant gemensamt initiativ 
för matematiken. När delegationens förslag har remissbehandlats kommer regeringen att 
återkomma med konkreta förslag till insatser […] 

Regeringen har under de senaste åren genomfört ett antal insatser som redan har förbättrat eller 
kommer att förbättra elevernas resultat de närmaste åren. De studier som publicerats under 
hösten tyder också på att de försämringar vi sett avstannat under de senaste åren. Mycket av 
försämringarna är ett resultat av de besparingar som skolan utsattes för under 1990-talet och som 
nu till en del återställts. Genom ökade resurser och tydligare krav på skolan, bland annat när det 
gäller utvärdering av elevernas utveckling i relation till målen, bör utvecklingen nu kunna 
vändas. En annan insats är de individuella utvecklingsplanerna som stärker uppföljningen av den 
enskilda elevens kunskapsutveckling. De individuella utvecklingsplanerna förstärker också 
kontakten mellan skolan och hemmet, vilket är en viktig faktor för att skolans arbete ska bli 
framgångsrikt. (Baylan, Anf. 133) 

 
Generellt för alla riksdagsprotokoll är att språkbruket och språknivån måste vara relativt 
enkel, vilket är fullt förståeligt då debattaktörerna inte talar enkom till kollegor och motparter, 
utan även till det svenska folket. I teorikapitlet berörde jag sociala praktiker vilket det här 
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finns primärt två; dels den sociala praktik vari aktörerna debatterar och dels den mer 
omfattande yttre sociala praktiken, det vill säga samhället. Det är dock lätt att glömma bort till 
vilka aktörerna vänder sig i sina tal. Allt eftersom debatten fortskrider blir det ofta allt 
otydligare för åhöraren vem debattören vänder sig till. Talar de till de andra debattörerna eller 
samhället? Språkbruket behöver alltså vara okomplicerat och symbolrikt så att allmänheten 
kan ty sig till aktörens avsedda syfte. Ovanstående citat börjar med ett alarmerande påstående 
”ytterst allvarligt att vi tappar mark” vilket sedan följs upp med ett antal ambitioner om 
åtgärder för att stävja och förbättra det som är just ”ytterst allvarligt”. Det finns en retorisk 
färdighet i citatets inledning, vilket bereder väg från politikernas sociala praktik till 
allmänhetens; jag syftar på pronomenet ”vi”, som innefattar hela Sveriges befolkning och 
anspelar på ansvarskänslan som medborgare. I synnerhet då inledningsmeningen objektifierar 
Sverige som land, på ett sätt som gör att allmänheten kan se sig själv i tredje person. Att 
använda begreppet skrämseltaktik blir här överdrivet, dock finns det en tendens till viljan till 
vad som kan tolkas som att chockera, möjligen med syfte att engagera åhörarna eller att 
motsätta sig kritik från oppositionen. 
 
En av de mest framträdande diskursiva tendenserna är de flytande signifikanterna, det vill 
säga de tecken som tydligt anspelar på andra diskurser. Ett tydligt framträdande tema bland 
dessa signifikanter är de med marknadsekonomiska konnotationer - vilka tecken som 
exempelvis ”konkurrensfördel”, ”internationella jämförelser” och ”näringsliv” signifierar. 
Tecknet ”tappa mark” är synnerligen symboliskt och associationsrikt vilket i sin kontext 
därmed anspelar på det marknadsekonomiska perspektivet. Precis som ett företag med 
minskade arbetstillfällen tappar mark inom dess arbetsmarknad. Jag har tidigare i detta 
examensarbete berört Carlsons (2002) forskning i utbildningsdiskursen, vilket kritiskt 
granskar relationen mellan politik och utbildning. Hon menar att det är politiskt viktigt att 
visa upp – i offentliga sammanhang – ett Sverige som synnerligen bildat och i topp i en 
jämförelse med andra länder. Konnotativt blir Sveriges medborgare företagare, den svenska 
skolan företaget och läraren blir arbetaren som skall driva företaget till vinst. Vad som blir 
marknaden är dock diffust. Det borde vara elevernas kunskap och lärande, men det framgår 
inte i anförandet ur det marknadsekonomiska perspektivet. Baylan menar att genom ökade 
resurser och tydligare krav på skolan, bland annat när det gäller utvärdering av elevernas 
utveckling i relation till målen, bör utvecklingen nu kunna vändas. Vad som initialt var 
allvarligt kan således förändras, dock framgår det inte vad dessa förändringar består av och 
hur det påverkar den pedagogiska eller didaktiska arbetssituationen för lärarrollen. Jag tolkar 
detta som en retorisk strategi där den politiska aktören väljer tecken som signalerar 
föreställningar, lätta för lyssnaren att associera till och behöver därmed inte penetrera 
sakfrågan på djupet. Som jag berörde i teorikapitlet ligger makten i diskursens 
föreställningskapacitet oavsett om debatten är baserad på adekvat forskning eller ej. Den 
diskursiva ”sanningen” blir att skolan tappar mark och lärarna behöver stöd för att skolan 
skall bli bra igen. 
 
Baylan använder inte begreppet lärarroll explicit i sitt anförande, jag menar dock att kontexten 
implicit och kontinuerligt refererar till lärarrollen. Baylan menar att det ”behövs betydande 
insatser för kompetensutveckling av lärare” vilket kan ses som att den just nu ”okunnige” 
läraren är i behov av upplysning och bildning i sin yrkesroll. Någonting som är i behov av 
betydande insatser tolkar jag som någonting som inte klarar av eller på egen hand kan hantera 
sin uppgift. Naturligtvis kan det vara ett spel för kulisserna för att visa handlingskraft som 
politiker och därigenom tillsätta en utredning eller att ge pengar till utbildningen och 
forskning oavsett om behovet är berättigat eller ej. Jag menar alltså att den diskursiva 
sanningen blir att läraren inte har kompetens eller handlingskraft att utföra sin arbetsuppgift 
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vilket tydliggörs då Baylan ser ett behov av en ”nationell kampanj för att öka stödet” till 
lärarna. Samhället, som är en given intressent i skolan, har åsikter som i sin tur är diskursivt 
konstruerade och bjuds här in för att reparera det som tydligen är trasigt.  
Jag lämnar härmed Baylans anförande för att fokusera på folkpartisten Axel Darvik. 
 

Situationen när det gäller matematik och naturvetenskapliga ämnen är alarmerande i Sverige i 
dag. Jag tycker att det är mycket bra att skolministern har insett den mycket svåra situation som 
Sverige nu befinner sig i. Internationella jämförelser visar att det finns länder som klarar sig 
mycket bättre än vad Sverige gör. Finland är ett exempel i vårt närområde – ett land som inte 
skiljer sig särskilt mycket från Sverige, men där resultaten i de här ämnena är mycket bättre. 
Man ligger i topp, är i världsklass […] 

För lärare bör det också vara möjligt att kunna individualisera undervisningen mer och dela in 
grupper i lika nivåer, till exempel en normal nivå och en mer avancerad nivå, möjligen liknande 
den allmänna och särskilda kurs som har funnits. De möjligheterna har ju tagits bort […] 

Den flummiga skolpolitik som vi har sett under en lång tid är ju faktiskt den som har ansvaret 
för att man har raserat resultaten. Vad som behövs är i stället ett återupprättande av 
bildningsidealet och också att ge möjligheter för elever att hitta en utbildningsväg, en metod, 
som passar. Att kunna anpassa utbildningen efter individen måste vara ett ledande motto och 
inte att det ska vara som i dag, när alla elever ska stöpas i samma form, där samma typ av 
utbildning ska passa alla. För mig är det uppenbart att regeringen inte har förmått att göra de 
viktiga förändringar som krävs. (Darvik, Anf. 134) 

 
Gemensamt för dessa anföranden är att de är aktörernas första i raden av anföranden. Precis 
som föregående talare börjar Darvik med ett skrämseltaktiskt påstående, det vill säga att 
”situationen… är alarmerande i Sverige”. Således råder det konsensus mellan aktörerna om 
Sveriges skolsituation. Det är alltså ett viktigt och effektivt sätt att påkalla uppmärksamhet för 
vad som komma skall i aktörens tal; det rättfärdigar således aktörernas ambitioner att förändra 
och detta är en retorisk match där språkbruk och formuleringar är valda utifrån det. 
Inledningsmeningen är med andra ord denotativ, då den manifesterar ett Sverige i pedagogisk 
kris. En annan likhet i anförandena är de flytande signifikanterna (alltså de tecken som 
signalerar annat ursprung, originalitet och tillhörighet). Med ett marknadsekonomiskt 
perspektiv beskriver Darvik den internationella konkurrensproblematiken för svensk skola 
med tecken som ”internationella jämförelser”, ”man ligger i topp” och ”är i världsklass”. 
Budskapet blir enligt min tolkning att svensk skola inte står sig på den internationella 
marknaden.  
 
Något som tydligare framgår i detta anförande, tillskillnad från föregående aktör, är 
ideologiskt laddade tecken som tydligare positionerar Darviks politiska tillhörighet. Tecken 
som ”individualisering”, ”återupprättande av bildningsidealet” och ”individen” konnoterar en 
högerorienterad politik. Darvik berör lärarrollen då han menar att läraren skall kunna” 
individualisera undervisningen mer och dela in grupper i lika nivåer, till exempel en normal 
nivå och en mer avancerad nivå, möjligen liknande den allmänna och särskilda kurs som har 
funnits”. Vad som här artikuleras är tecken som signifierar ideologisk tillhörighet. Jag har 
tidigare belyst Faircloughs forskning om Thatcherism, vilket det finns tydliga paralleller till i 
detta anförande, då Darvik med ideologiskt laddade tecken skapar politisk identitet. Inom 
svensk politik är det vanligt förekommande att vänsterorienterade partier använder ord som 
”solidaritet” och ”klassklyfta” medan den borgerliga motsvarigheten är ”frihet” och 
”företagsamhet”. När Darvik artikulerar en ambition om individualiserad undervisning är det 
troligt att det är friheten han eftersöker, det vill säga elevens frihet att välja efter egen 
förmåga. Marknaden skall vara öppen för ett fritt företagande. En vida artikulerad 
högerambition är det fria småföretagandet som bidrar till ekonomisk konkurrenskraft, vilket 
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även genomkorsar detta anförande då Darvik menar att eleverna stöps i samma form. Enligt 
Darvik beror det på en flummig skolpolitik. Jag kommer att återkomma till den ”flummiga 
skolpolitiken” senare för att närmast fokusera på Baylans nästa anförande. 

Jag blir något fundersam när Folkpartiet gång efter gång pratar om att upprätthålla 
bildningsidealet. Men Folkpartiet lägger fram förslag efter förslag som handlar om att så tidigt 
som möjligt sortera elever. De ska sorteras genom allmän och särskild kurs, genom kortare 
yrkesinriktade program, genom att ha kvarsittning av nioåringar. Är det att upprätthålla 
bildningsidealet? Jag skulle vilja säga att det snarare är en tillbakagång till den skola vi hade för 
20 år sedan, en skola som på intet sätt producerade de goda resultat vi ändå ser på många håll i 
vårt land.  Nej, jag tror att vi skulle behöva ta gemensamma tag för att se till att förbättra vår 
gemensamma skola, hela vårt skolväsende […] 

Men jag tror inte att den [bra] skolan kommer genom att sortera barn och ungdomar efter vad vi 
vet brukar hamna på deras socioekonomiska bakgrund. (Baylan, Anf. 137) 

 
I anförandenas fortskridning blir den ideologiska tillhörigheten mer påfallande, vilket 
tydliggörs via en retorisk förändring. Jag menar att aktörerna blir alltmer kontrasterande till 
varandra vilket resulterar i en hårdare retorik; aktörerna målar upp den motsatta ideologins 
brister med tydligare symboliska tecken för att på så sätt i sina replikväxlingar ”vinna” 
diskussionen. Baylan använder tecknen ”sortera elever” och ”kvarsittning av nioåringar” för 
att påvisa en konservatism och tillbakasträvan mot ett äldre bildningsideal. På samma sätt som 
aktörens retoriska attacker blir ideologiskt tydligare blir även det retoriska försvaret mer 
tydligt. Baylan menar att ” vi skulle behöva ta gemensamma tag för att se till att förbättra vår 
gemensamma skola, hela vårt skolväsende”. Jag har tidigare i litteraturkapitlet belyst 
solidaritetsbildande pronomen, vilket är ett vanligt förekommande retoriskt fenomen hos 
politiker. I detta citat finns tre pronomen (”vi”, ”vår” och ”vårt”) som signifierar solidaritet 
och samhörighet likväl som uttrycket ”vår gemensamma skola” står i bjärt kontrast till frihets- 
och företagandediskursen. Jag tolkar det här som att Baylan återigen bjuder in samhället för 
att hjälpa till att utföra det lärarrollen och skolan inte klarar av. Avslutningsvis menar Baylan 
att sorteringen av elever baseras på deras socioekonomiska bakgrund, vilket anspelar på 
klassamhällesdiskursen och att det bidrar till att öka klassklyftorna. Slutligen menar Alex 
Darvik att: 

[L]ärarna [är] oerhört viktiga i detta, att man har lärare med passion för sitt ämne, som kan sitt 
ämne och som också har möjlighet att under tiden i sin lärarroll fördjupa sig i sitt ämne. Lärarna 
bör också få chansen att organisera sig ämnesvis. Man bör kunna ha lektorer som har en 
koppling till forskningen för att kunna ha en mycket hög nivå på kunskaperna i 
matematiken.(Darvik, Anf. 136) 

Jag vet att det finns ett antal områden som definitivt behöver förändras när det gäller den 
svenska skolan för att stärka matematikämnet. Det gäller bland annat att ha arbetsro i 
klassrummet, att läraren är den naturliga ledaren och har den befogenhet som krävs, tidig 
utvärdering för att stötta de elever som har problem, att erbjuda den stimulans som krävs, hög 
kvalitet med behöriga lärare, att lärare har möjlighet att utvecklas inom sina ämnen och så 
vidare. (Darvik, Anf. 138) 

 
I anförande 138 finns flera små diskurser som i denna kontext bildar en stor diskurs, det vill 
säga talet om skolan. Exempel på dessa underkategorier av diskurser är bland andra ”arbetsro 
i skolan”, ”lärarrollen som ledare”, ”kunskapsutvärdering”, ”lärarbehörighet” och 
”fortbildning”; alla dessa underkategorier berör mer eller mindre lärarollen. Vid en jämförelse 
av respektive aktörs anföranden, märks en polarisering i den pedagogiska grundsynen. Jag 
tolkar denna polarisering som att Baylan eftersträvar en erfarenhetspedagogisk undervisning 
där lärarrollen är av assisterande karaktär. Medan Alex Darvik artikulerar ett behov av en 
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striktare lärarroll, ”att läraren är den naturliga ledaren och har den befogenhet som krävs”. 
Denna pedagogiska syn förknippas i allmänhet med det som kallas lärarstyrd undervisning. 
 
I litteraturgenomgången belyste jag Faircloughs forskning om politisk korrekthet, där han 
menar att de politiska aktörernas grundideologier ofta reduceras i företräde för en modern 
kulturell korrekthet. Denna korrekthet är märkbar i aktörernas inledande anföranden, där båda 
sidor refererar till skolan via marknadsekonomisk terminologi. Under debattens fortskridande 
försvinner dock korrektheten och aktörernas ideologiska bakgrunder får därmed större 
utrymme. Detta märks även i hur retoriken förändras: båda aktörernas retorik blir successivt 
aggressivare och mer utmanande. 
 
 
 
Riksdagsprotokoll 2005/06:108, 21 april 
 
4 § Lärarutbildning och lärare. Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU16. 
Lärarutbildning och lärare (redog. 2005/06:RRS17). 
 
 
I detta riksdagsprotokoll debatterar fler än två politiska aktörer2, dock har jag valt att fokusera 
på de två jag anser är huvudaktörer, nämligen moderaten Sten Tolgfors och socialdemokraten 
Nils-Erik Söderqvist. Som underrubriken ovan påvisar handlar denna debatt om 
lärarutbildning och lärare och Sten Tolgfors inleder anförandet. 
 

Fru talman! Vi vill se ökad frihet för den kommunala skolan och dess lärare och rektorer. Det är 
de som ska göra val av pedagogik och profil. De som jobbar i skolan bör också ges ökat 
inflytande över hur skolans resurser används och en möjlighet att vara med och prioritera mellan 
kostnader. Sverige är i dag unikt i hur skolans pengar används. Vi lägger mer än jämförbara 
länder på administration, hyror och kringkostnader. Det skulle ändras med ökad frihet och ökat 
resultatansvar för dem som arbetar i skolan […] 

Vi tror att väl utbildade, väl fortbildade och kompetenta lärare och rektorer är en förutsättning 
för att höja skolans kunskapsresultat. Därför bekymras vi av att en svensk elev får mindre 
undervisning av sämre betalda lärare än elever i jämförbara länder. Skolans resurser måste i 
högre grad styras till undervisning och till elevens möte med behöriga, väl utbildade lärare […] 

För att stärka lärarrollen föreslår vi, och också alliansen, att ett statligt sanktionerat 
auktorisationssystem för lärare ska arbetas fram. Vi vet att lärarfacken har tagit fram ett förslag 
om hur det skulle kunna se ut. Huvudsakligen tar det fasta på formella befogenheter. Vi utgår 
från lärarfackens förslag men vill gärna se om detta system kan kopplas samman med 
fortbildning för att skapa ett levande system för kompetenssäkring och kompetensutveckling i 
läraryrket. Från moderat sida har vi också avsatt en symbolisk summa i budgeten för att markera 
att vi tar den här frågan på största allvar. Avslutningsvis: När läraryrket tidigare möttes av hög 
respekt och status stod också lärarutbildningen högt i respekt. En nödvändig förändring för att 
höja yrkesstatus är därför i dag att stärka såväl lärarutbildningens som fortbildningens och den 
skolnära forskningens kvalitet. (Tolgfors, Anf. 1) 

 
Det finns två huvudteman som jag finner relevanta i de protokoll som analyseras i detta 
examensarbete, dels den lingvistiska nivån vilket jag ser som ett språktema, likväl en 
psykokognitiv nivå vilket jag ser som den bakomliggande tanken i anförandena. Jag menar att 

                                                 
2 Ytterligare medverkande i debatten var folkpartisterna Ulf Nilsson och Ana Maria Narti, vänsterpartisten Britt-
Marie Danestig och centerpartisten Håkan Larsson. 
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dessa två teman förutsätter varandra och jag kommer närmast att fokusera på det språkliga 
temat. 
 
En tydlig genomgående tendens i Tolgfors anförande är överanvändningen av 
solidaritetsbildande pronomen; i dessa tre relativt korta stycken använder Tolgfors ”vi” nio 
gånger. Jag har tidigare berört och belyst denna retoriska metod i föregående protokollanalys 
samt i examensarbetets teorikapitel. Det är ett viktigt retoriskt verktyg att kunna anknyta 
åhörare till aktörens syfte och därmed skapa ett engagemang. Vad som dock är 
anmärkningsvärt är den syftningsinkongruens som finns i samband med 
pronomenanvändningen. Som tidigare nämnts berörde jag detta i teorikapitlet, det vill säga 
att: ”[v]aguness about who exactly we identifies, and the constantly shifting reference of we, 
are important resources in political discourse…[s]o, the mixing of we and you…is one 
manifestation of the mixing of political discourse and lifeworld discourse.” (Fairclough, 
1995b s.181). Tolgfors inleder exempelvis med ”Fru Talman! Vi vill se en ökad frihet”, vilket 
i min tolkning av pronomenet saknar syftning; det kan syfta till vi som moderater, vi som 
svenska medborgare, vi som en autonom grupp, eller helt enkelt vi utan speciella preferenser. 
Att ett ord skiftar referent har jag tidigare benämnt som flytande signifikant, vilket explicit 
framkommer som ”frihet” i Tolgfors ovanstående anförande. Jag vågar påstå att näst intill alla 
människor runtom i världen ser frihet som något eftersträvansvärt. Dock är det svårt att fixera 
betydelsen av frihet i ovanstående anförande. I första stycket uttrycker Tolgfors en ambition 
om ”ökad frihet för den kommunala skolan och dess lärare och rektorer” och syftar på 
lärarens valmöjligheter av pedagogik och profil. Vidare pekar Tolgfors på frihet som ökat 
resultatansvar för lärarrollen, vilket i hans resonemang sammankopplas med en administrativ 
befogenhet. Jag menar alltså att själva betydelsen av ordet frihet får en diffus karaktär och 
referens i och med att det signalerar en relation till dels lärarrollen och dels administration. 
Jag tolkar ordet frihet som en retorisk färdighet i det politiska talet, då frihet konnoterar 
positiva referenser, utan att däröver behöva explicitgöras. 
 
Vad gäller talet om lärarrollen finns två huvudsakliga teman i Tolgfors anförande, dels 
statushöjandet av lärarrollen dels den auktoriserade lärarrollen. Han menar att ”en svensk elev 
får mindre undervisning av sämre betalda lärare än elever i jämförbara länder” vilket i min 
tolkning kan ses som att den svenska läraren inte är kapabel till adekvat undervisning. Det 
finns i min tolkning av frasen ”mindre undervisning” syftes oklarheter; syftar det till 
undervisningstid, eller till undervisningens kvalitetsomfång, eller till båda? Det finns dock en 
tydlig relation mellan ”mindre undervisning” och en statusinflation i lärarrollen, med andra 
ord lärarens lön. I likhet med föregående protokoll placeras Sveriges undervisning jämte 
andra länders undervisning i en kvalitetsjämförelse. Vad jag finner prekärt i Tolgfors ordval 
är ”jämförbara länder”, jag undrar således vilka länder som inte är jämförbara och varför? 
Såvitt jag förstår, utifrån politikers tal om skola och lärarroll, tillhör Sverige kunskapstoppen 
bland alla nationalstater, vilket även uttrycktes i föregående protokoll som något vi måste 
ombesörja. Avslutningsvis berör Tolgfors lärarrollens status ur ett historiskt perspektiv och 
menar att ”[n]är läraryrket tidigare möttes av hög respekt och status stod också 
lärarutbildningen högt i respekt”. Upprättelsen av respekt relateras därvid till 
lärarutbildningens skolnära forskning och vidareutbildning. Det finns, i min mening, även en 
annan anledning till lärarrollens statusinflation värd att reflektera över. Skolan och lärarrollen 
används av politiker som ett retoriskt verktyg i relation till politikers ideologispecifika 
preferenser. Som vi ser i dels föregående protokoll samt ovanstående anförande associeras 
skolan och lärarrollen till negativa omständigheter i den retoriska kampen mellan partierna. 
Detta bidrar enligt mig till en speciell stämning och därmed även en konstruerad ”sanning”. 
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När Tolgfors relaterar lärarrollen till en tid då den hade hög status, relaterar han den även till 
en tid då sambandet mellan skola och politik enligt min uppfattning inte var lika självklar.  
 
Vad gäller auktoriseringssystemet3 menar Tolgfors att det finns ett behov av ett statligt 
system för att kompetenssäkra och kompetensutveckla lärarrollen. Ett tolkningsalternativ är
att se auktoriseringssystemet som en statlig ”storebror” som övervakar läraren, vilket kan ses
som en inkompetensförklaring av både lärare och lärarutbildning. Ett annat 
tolkningsalternativ är att se auktorisationssystemet som en fruktbar procedur för fortbildning 
och kompetenssäkring. Jag kommer senare återkomma till auktoriseringssystemet för att
fortsätta med nästa anförande av Nils

 
 

 nu 
-Erik Söderqvist.  

                                                

Fru talman! Lärarutbildningen är ett av tre viktiga nationella styrinstrument för vårt offentliga 
skolsystem men också ett instrument för att stärka hela samhällets utveckling av lärande och 
bildning […] 

Vi har fått en lärarutbildning som är modern, tidsenlig och framtidsinriktad. Strukturen är 
flexibel. Vi har fått en lärarutbildning som kan bli snabb och anpassningsbar och som verkligen 
kan möta framtidens behov […] 

Vi bedömde den så viktig så vi redan 2001 när vi startade reformen beslutade att det skulle 
genomföras en utvärdering redan efter fyra år. Efter kvalitetskontroll och uppföljning har vi nu 
gjort vissa justeringar. En ny uppföljning sker om några år då eventuella ytterligare justeringar 
kan behöva göras. Vi får dock se upp så att vi inte vingklipper strukturen. För många centrala 
förändringar, pekpinnar och direktiv riskerar att förstöra reformen. Den nya lärarutbildningen 
måste få sätta sig, få mogna […] 

En omfattande forskning om lärarstudenter visar att de erfarenheter som de haft som elever i 
skolan präglar deras föreställningar om den egna lärarrollen. Då blir det viktigt att 
lärarutbildningen förstärker eller visar på andra sätt till lärandet. Att lära sig att lära andra 
innebär både att tillägna sig kunskaper men framför allt former för hur kunskaper kan läras in. 
Detta är en av lärarutbildningens huvuduppgifter. Det innebär att lärarstudenternas sätt att 
resonera, tänka och göra saker under studietiden också leder till hur de själva kommer att verka 
som lärare. (Söderqvist, Anf. 9) 

 
Likt Sten Tolgfors föregående anförande förekommer en hög frekvens av pronomenet ”vi” i 
Nils-Erik Söderqvist anförande. Även i detta anförande finns en syftningsinkongruens i 
samband med användningen av ”vi”. Det används dels för att beteckna politisk 
partitillhörighet men även ”vi” som allmänheten. Till exempel syftar Söderqvist på vi i partiet 
när han menar att: ”Vi bedömde den så viktig” samt ”har vi nu gjort vissa justeringar” medan 
”Vi har fått en lärarutbildning” samt ”Vi får dock se upp” snarare syftar på samhället. Vad 
som dock är intressant med de sista två citatexemplen är att det är vitt skilda konnotationer: 
”vi har fått en lärarutbildning” signalerar en positiv känsla och pekar mot socialdemokraternas 
aktion, medan ”vi får dock se upp” signalerar en negativ känsla vilket pekar på oppositionens 
ambitioner. ”Vi” kan således syfta till vadsomhelst i det politiska talet. Det är ett retoriskt 
verktyg vilket på ett gesvint sätt upprätthåller en politisk korrekthet.  
 
I föregående anförande använde Sten Tolgfors ordet ”frihet” vilket kan tolkas som en flytande 
signifikant. I detta anförande finner vi ordet ”flexibel”. Flexibel är ett ord som förknippas och 
troligtvis härstammar från en helt annan diskurs, dock har ordet stor potential att signalera 
positiva egenskaper oavsett diskurs. Söderqvist menar att: ”Vi har fått en lärarutbildning som 
är modern, tidsenlig och framtidsinriktad. Strukturen är flexibel. Vi har fått en lärarutbildning 
som kan bli snabb och anpassningsbar och som verkligen kan möta framtidens behov”. Det 

 
3 Regeringskansliet: Nya regeringsdirektiv till lärarutredningen, se vidare 
(http://www.regeringen.se/sb/d/7597/a/74332). 
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finns enligt min tolkning av detta citat flera semantiska tolkningsmöjligheter. I teorikapitlet (s. 
18) berörde jag Faircloughs olika dimensioner av textanalys, vilket preciserar transitiva och 
modala förhållningssätt. I ett transitivt synsätt av ovanstående citat väljer jag att fokusera på 
tecknen ”tidsenlig”, ”framtidsinriktad”, ”flexibel” och ”anpassningsbar” som i min tolkning 
bär spår av helt andra diskurser. Jag menar att det finns ett samspel av normer i dessa 
teckenanvändningar mellan lärarrollsdiskursen och företags- och marknadsekonomiska 
diskursen. Utöver tecknet ”lärarutbildning” signalerar citatet snarare en beskrivning av ett 
framgångsrikt företag eller premisser för anställning. Det vill säga ur ett modalt perspektiv 
finns ingen direkt etablerad överensstämmelse mellan 
tidsenlig/framtidsinriktad/flexibel/anpassningsbar och lärarrollen/lärarutbildning. Dessa 
modeord och flytande signifikanter är snarare en produkt av samtiden, alltså statustecken som 
konnoterar positiva egenskaper och bör således ingå i ett politiskt ”tidsenligt” anförande. 
 
I sista stycket av Söderqvists anförande används tecknet lärarroll explicit och han menar att 
man inte får begränsa sig till eller koncentrera sig för mycket på en specifik typ av lärarroll 
och lärarutbildning. Han motsätter sig således en konservativ syn på lärarrollen och menar att 
metoderna kan behöva uppdateras och förändras beroende på samhälleliga omständigheter. I 
det sista stycket ger Söderqvist uttryck för en syn på lärarrollen samt lärarutbildning som jag 
tolkar som en förutsättning och en allmängiltig sanning oavsett politisk tillhörighet. Vad som 
dock får sista stycket att riktas som slagkraftigt mot oppositionen är avslutningen på näst sista 
stycket: ”Vi får dock se upp så att vi inte vingklipper strukturen. För många centrala 
förändringar, pekpinnar och direktiv riskerar att förstöra reformen. Den nya lärarutbildningen 
måste få sätta sig, få mogna”. Söderqvist använder tecknen ”pekpinnar och direktiv” vilka är 
starkt retoriskt laddade begrepp vilket i min tolkning symboliserar hans syn på det borgerliga 
förslaget på ett auktorisationssystem för lärarrollen. 
 
 
Riksdagsprotokoll 2006/07:18, 9 november 
 
6 § Allmänpolitisk debatt. Skola, utbildning och forskning. 
 
 
Till skillnad från tidigare protokoll, där min ambition har varit att fokusera på två 
huvudsakliga debattaktörer, kommer jag nu presentera ett stort antal aktörer just på grund av 
att detta protokoll redovisar en allmänpolitisk debatt om skola, utbildning och forskning. 
Utefter dessa nya premisser väljer jag även att förändra presentationen av analysen; närmast 
kommer jag att välja kortare protokollstycken och alltjämt kortare analysstycken. Min 
ambition är närmast att vidga analysperspektivet och därigenom förhoppningsvis få en 
fruktbarare syn på den retoriska process, atmosfär och kontext vari lärarrollen debatteras. De 
politiska aktörerna engagerade i detta protokoll är: kristdemokraten Eva Johnsson, 
socialdemokraten Marie Granlund, vänsterpartisten Rosanna Dinamarca, miljöpartisten Peter 
Rådberg, moderaten Mats Gerdau samt centerpartisten Sofia Larsen. Till yttermera visso har 
det härvid skett ett regeringsskifte från socialdemokratiskt till borgerligt och skiftet i samband 
med aktuellt protokoll är alltså alldeles färskt. Inledningsvis börjar jag med Eva Johnssons 
anförande. 
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Fru talman! Det är intressant att Marie Granlund har så stora tankar och visioner om framtiden. 
För att skapa den skola som du pratar om är det väl kanske bra om man också har en lärarkår 
med sig. Där finns stora brister och det saknas en del. Vi har en lärarroll i förändring. Vi vet 
också att var fjärde lärare överväger att lämna sitt yrke därför att de tycker att de har en 
arbetssituation som är helt otillfredsställande. Väldigt många lärare är också 
långtidssjukskrivna. För att man ska kunna skapa den skola som du pratar om behöver man ha 
en profession som är utrustad på ett lämpligt sätt och har goda arbetsvillkor, och det har inte 
lärarna i dagens skola som är skapad av Socialdemokraterna. (Johnsson, Anf. 192) 

 
Det finns flera koder och tecken att extrahera ur Johnssons anförande som i helhet skapar en 
negativ ton. Först vill jag belysa den retoriska processen vars syfte är att trycka ner 
opponenten: ”Det är intressant att Marie Granlund har så stora tankar… för att skapa den 
skola som du pratar om är det väl kanske bra”. Jag har tidigare berört i teorikapitlet att det är 
svårt att adekvat avkoda helheten i ett tal då varken kroppsspråk eller andra icke verbala 
faktorer finns att tillgå, dock tolkar jag ”intressant”, ”så stora tankar” och ”är det väl kanske 
bra” som ett ironiskt eller nonchalant sätt att angripa Granlunds ideologibakgrund samt 
ideologistrategi. Ideologikritiken explicitgörs i citatets avslutning då Johansson menar att 
problemen ”är skapade av Socialdemokraterna”. Johnsson menar att vi har en ”[lärarroll] i 
förändring” vilket implicerar att det är en pågående process. En ”lärarroll i förändring” kan 
även konnotera en process omöjlig att kontrollera vilket förordar förändringar i skolsystemet. 
Detta artikuleras i samband med kritik mot systemet, det vill säga att det finns ”stora brister”, 
”saknas en del” samt är ”otillfredsställande”. Semantiskt ser jag denna kritik som modalt icke-
faktisk därför att Johnssons kritik är subjektivt konstruerad; funktionen är snarare 
ideologikritik än faktiska förhållanden. Den faktiska modaliteten framkommer däremot enligt 
min tolkning i uttrycket ”lärarroll i förändring”, vilket jag menar är en mer allmängiltig 
”sanning”, synnerligen i korrelation med påverkan av politikers och samhällets tal om 
lärarrollen. 

Fru talman! Alla internationella undersökningar pekar på att den sammanhållna skolan är den 
mest konkurrenskraftiga som finns. Det är så man bygger ett land starkt, och det är också så man 
bygger den enskilda individen stark. Trygga människor vågar. Jag är alldeles övertygad om att 
det är på det sättet. Självklart är lärarna nyckeln i skolan. Det är därför som vi också vill satsa på 
dem. Lärare är jätteviktiga. Nu finns ingen repliktid kvar, men jag skulle vilja höra vad alliansen 
vill göra där. Vi satsar på lärarfortbildning, som är oerhört viktigt, och det behövs mer pengar till 
detta. Självklart, läraryrket är jätteviktigt. (Granlund, Anf. 193) 

 
Till skillnad från föregående anförande finns här en positiv ton, aktören bekräftar, erkänner 
och påvisar flertalet faktorer som förknippas med någonting bra. Märkväl att när jag refererar 
till negativ och positiv ton har det inte något att göra med vad jag personligen tycker är 
positivt eller negativt, med andra ord inte min personliga syn på aktörernas budskap. Det är 
dock den retoriska repertoar som aktören tillgår som kan anses ha negativ ton eller positiv ton, 
vilket får större utrymme då anförandena blir kortare rent tidsmässigt. Andra faktorer som 
kännetecknar de kortare anförandena är mindre kohesion och koherens. Tydliga tendenser 
som tyder på bristande kohesion är till exempel att sambandsbildande markörer i språket 
försvinner vilket därmed inte binder samman anförandet på samma sätt som vi har sett i 
tidigare protokoll. Med andra ord försvinner det naturliga flytet i talet. Tydliga tendenser som 
tyder på bristande koherens är att meningarna blir kortare, repetitiva samt särryckta ur sitt 
sammanhang, till exempel ”trygga människor vågar” och ”lärare är jätteviktiga”.  
 
Granlund bekräftar Johnssons kritik om en splittrad lärarkår och menar att ”den 
sammanhållna skolan är den mest konkurrenskraftiga” vilket i samband med anförandets 
inledning ”internationella undersökningar” åter pekar på ett tal om skola och lärarroll med 
marknadsekonomiska imperativ. Jag tolkar denna retoriska mekanism, den med 
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marknadsekonomiska förtecken, som att politiker gärna mäter strategi, kunskap och framgång 
med tecken från andra diskurser. Diskursen om lärarrollen och skolan blir därmed uppluckrad 
av andra symboler och tecken som inte korrelerar med lärarrollen och skolan. I min tolkning 
av Granlund finns en inkonsekvens som även återfinns i de andra aktörernas tal, nämligen 
genom ökad kunskap blir vi internationellt slagkraftiga. I sitt sammanhang ses detta som en 
allomfattande lösning på de problem som artikuleras, bland annat problemet med en splittrad 
lärarkår. Inkonsekvensen är allstå att problemet med en splittrad lärarkår refererar till ett 
nationellt problem medan ambitionen och lösningen refererar till en internationell faktor.  

Fru talman! Man kan ställa krav på olika sätt. Den borgerliga regeringen menar att man ställer 
krav genom prov och betyg. Vi menar att man ska ställa de kraven på hemmet och barnen. Vi 
menar att kraven ska ställas på skolan och skolans lärare. Samtidigt som vi ställer de kraven 
måste vi vara beredda att ge resurserna. Det är därför vi också i vår politik säger att vi behöver 
flera lärare, vi behöver mindre klasser, vi behöver en bättre arbetsmiljö – en arbetsmiljö som 
utformas av eleverna tillsammans med lärarna. Vi måste ha en arbetsmiljö som stimulerar till 
lärande. (Dinamarca, Anf. 198) 

 
I detta korta citat ur Dinamarcas anförande finns tio solidaritetsbildande pronomen och likt 
tidigare protokoll finns en inkongruens i dess syftning och referens. Det är enligt min tolkning 
tydligt att denna retoriska strategi förekommer lika frekvent oavsett aktörens politiska 
ideologi. I ovanstående citat riktas kritik mot alliansens tal om ”prov och betyg” vilket från 
vänstersidan ofta symboliseras med piskor och straff; något som tydligare återkommer i 
framförliggande analys. Kritiken mot alliansen konkretiseras genom ”prov och betyg”, medan 
den egna ambitionen inte framkommer lika preciserat; det artikuleras som krav på ”hemmet 
och barnen” samt ”skolan och skolans lärare”. Det är således kraven som inte preciseras. Att 
konkretisera och utmåla kritik mot motsatt sida är inte ideologispecifikt, liknande retorisk 
strategi finns att återfinna i kapitels första protokoll (2004/05:63) då Darvik (anf. 134) 
kritiserade socialdemokratin för en ”flumskola”. Kritiken mot prov och betyg kan enligt min 
tolkning även ses som en kritik mot en lärarroll förknippad med lärarstyrd undervisning. 
Dinamarca artikulerar behovet av en pedagogik som ”utformas av eleverna tillsammans med 
lärarna” vilket därmed skapar en stimulerande arbetsmiljö. Alltså en mer 
erfarenhetspedagogisk lärarroll. I politikers tal om lärarrollen, utifrån deras ideologiska 
bakgrund, finns ett antingen-eller-tänk vilket i mitt synsätt får prekära konsekvenser för 
lärarens eget rollskapande. Rollskapandet är en process konstruerad och konstituerad utifrån 
individ och omgivning och kan således varken bestämmas ovanifrån eller underifrån. 

Fru talman! Jag håller så klart med om att man ska hjälpa skolorna i den meningen att man kan 
öka fortbildningen, man kan ge resurser och så vidare. Men att skicka ett nationellt prov till 
nioåringen för att på så vis hjälpa och se om eleven har klarat sina svenskkunskaper eller inte 
tycker jag nästan är ett förakt mot lärarkåren. Det är klart att det klarar den mycket väl själv. Det 
har de gjort i alla tider och kommer även fortsättningsvis att göra det. Det stöd som de vill ha 
måste ju vara fortbildning. Det ska vara resurser och så vidare, inte ett nationellt prov för att 
testa av. För då blir det, som jag själv sade i min inledning, att man likställer utbildningen 
väldigt mycket om alla nioåringar i hela Sverige ska göra samma prov. Det är mångfalden som 
skapar att kunskapen i svenska till exempel skulle öka. (Rådberg, Anf. 248) 

 
I ovanstående citat ur Rådbergs anförande finns en språklig skillnad gentemot andra 
anföranden som jag tidigare belyst; just den att Rådberg inte använder solidaritetsbildande 
pronomen eller andra tecken för att binda anförandet till sin ideologiska bakgrund. Rådberg 
blir därmed subjektet, istället för att partiet och alla andra tecken ”vi” representerar, 
tillsammans bildar subjektet. Modaliteten, det vill säga relationen mellan graden av kunskap 
mellan subjekt och objekt, blir icke-faktisk på grund av sannolikhetsgraden samt den mentala 
process som föreligger i Rådbergs anförande. Markörer för dessa icke-faktiska processer är 

 26



till exempel ”man kan ge”, ”och så vidare”, ”tycker jag” och ”måste ju vara”. Dessa markörer 
indikerar inte hög sannolikhetsgrad av kunskap i relationen mellan subjekt objekt, med andra 
ord mellan Peter Rådberg och lärarrollen. Rådberg motsätter sig en kunskapskontroll i form 
av nationella prov för grundskolans tidigare år och menar att en sådan centralisering 
stigmatiserar mångfalden av kunskap. I stället för att se dessa nationella prov som en resurs 
för lärarrollen ser Rådberg behovet av fortbildning. Enligt min tolkning föreligger det en 
inkongruens i Rådbergs polariserade problematik, det vill säga att nationella prov kontra 
fortbildning är två vitt skilda ämnen. Det ena utesluter således inte det andra. Problemet som 
uppmålas är att lärare inte klarar av att på ett adekvat sätt undervisa, lärarrollen framställs som 
otillräcklig och i behov av politiskt sanktionerade program.  

Fru talman! I dag har vi en ganska stor klyvning i vår skola, en klyvning som innebär att det är 
en viss typ av elever som klarar sig rätt så bra genom grundskolan men en allt större och 
växande andel som inte klarar sig och som har fått gå och går helt osynliga på många sätt genom 
den svenska skolan. Många av lärarna själva har sagt att de vill ha redskap, och vi i Allians för 
Sverige har sagt att vi kommer att göra allt som vi kan stegvis för att se till att de stora krafterna 
ska läggas tidigt, att vi får insatser men att vi också har en tydlig utvärdering. Det har ingenting 
att göra med professionens möjlighet att till exempel välja pedagogik eller hur man arbetar. Det 
ger ytterligare, skulle jag säga, en ökad rättighet och chans för olika typer av pedagogiska 
inriktningar för att kunna se att det vi gör blir bra. Det ska vara ett redskap i arbetet som vi 
tycker är tydligt och bra och som kommer att stärka elevens möjligheter. (Larsen, Anf. 249) 

 
Språkligt står Sofia Larsens ovanstående anförande i bjärt konstrast till föregående anförande 
av Peter Rådberg. Att subjektet här utgörs av en vi-konstruktion snarare än en jag-
konstruktion skapar en större sannolikhet och således en djupare trovärdighet; modaliteten i 
Larsens anförande är därför faktisk snarare än icke-faktisk. Sannolikheten förstärks även med 
att Larsen anknyter verkligheten i sitt anförande då hon menar att ”lärarna själva har sagt att 
de vill ha redskap”. Att referera till verkligheten är en retorisk strategi snarare än ett faktiskt 
förhållande. En annan retorisk strategi är att använda tecken som vanligtvis associeras med 
opponentens ideologiska bakgrund, vilket anförandets inledning ger prov på: ”Idag har vi en 
ganska stor klyvning i vår skola”. Tecknet ”klyvning” står här synonymt med tecknet klyfta 
vilket konnoterar klassklyfta och därigenom ett orättviseförhållande, vilket vanligtvis är en 
central markör i en vänsterorienterad diskurs. Larsen berör inte lärarrollen i någon större 
utsträckning mer än att hon vill se en utökning av mängden redskap tillgängliga. 
 
 
Riksdagens protokoll 2008/09:6, 26 september 
 
4 § Svar på interpellationerna 2008/09:6 och 8 om framtidens skolpolitik. 
 
 
Aktörerna i detta protokoll är miljöpartisten Mats Pertoft, socialdemokraten Maryam 
Yazdanfar samt folkpartist och skolminister Jan Björklund. Jag har tidigare nämnt i avsnittet 
om empirianalys att detta protokoll inte innefattar sökordet ”lärarroll”, dock finns det i mitt 
perspektiv fog för analys då dess innehåll konstruerar och konstituerar den atmosfär vari 
lärarrollen blir aktuell. Som underrubriken förtäljer debatteras framtidens skolpolitik och jag 
inleder examensarbetets sista analysprotokoll med ett citat ur Yazdanfar inledande anförande. 
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Jag var positiv till interpellationssvaret, men jag kan inte låta bli att ändå förvånas över att det 
finns felaktigheter i utbildningsministerns interpellationssvar. Han skriver att resultaten på 2000-
talet har försämrats i Sverige jämfört med 1990-talet. Senast i går var jag inne på Sveriges 
Kommuner och Landstings hemsida. Det visar sig att det inte alls stämmer när de har lagt ihop 
de totala resultaten. Skolresultaten i Sverige har svagt förbättrats, men det är andra länder som 
har gått om oss. Det betyder inte (sic) svenska elever har blivit sämre, och det är det jag funderar 
på […] 

Utbildningsministern har själv utbildat militärer, efter vad jag förstår. Han borde rimligtvis veta 
att piskor inte leder till utveckling. Det leder inte till en kunskapsinlärning. Att först såga den 
svenska skolan, de svenska eleverna, de svenska lärarna, de svenska rektorerna och sedan vilja 
att vi ska bli en ledande kunskapsnation är helt fel väg att gå. Skolan behöver uppmuntran, 
omsorg och politiker som bryr sig om att ge skolan långsiktiga spelregler och villkor för att 
kunna utvecklas. Det är så vi kan nå målet, både mitt och utbildningsministerns mål, att Sverige 
ska ligga etta i alla undersökningar, för då slipper vi att ha de här diskussionerna. (Yazdanfar, 
Anf. 2) 

 
En språkligt intressant företeelse i Yazdanfars anförande är typen av transitivitet (se 
teorikapitel). Det finns en tydlig jag-konstruktion som alltjämt tyder på ett modalt icke-
faktiskt förhållande mellan subjekt och objekt. I föregående protokoll har subjektet vanligtvis 
innefattats av en vi-konstruktion, som i sig fungerar som markör för partitillhörighet, 
solidaritet och etos. Yazdanfar som subjekt differentierar sig därigenom gentemot en diffus 
vi-samling, vilket modalt kan förknippas med att subjektets kunskap om objektet inte framstår 
särdeles starkt; dock finns det tvärtom en stark närvaro av auktoritet och sannolikhet i 
Yazdanfars anförande. Det finns många språkliga faktorer som skapar både auktoritet och 
sannolikhet i en text eller tal. En indikering på auktoritet i ovanstående citat är att det inte 
förekommer tecken som signalerar tvekan eller osäkerhet; exempelvis ”kanske”, ”borde väl” 
och ”måste ju vara”. Sannolikhetsgraden i Yazdanfars anförande förstärks då hon motbevisar 
tidigare kritik om svensk skolas försämring och på ett sätt som ligger till hands för 
allmänheten.”Senast i går var jag inne på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida. Det 
visar sig att det inte alls stämmer när de har lagt ihop de totala resultaten. Skolresultaten i 
Sverige har svagt förbättrats, men det är andra länder som har gått om oss”. Allmänheten kan 
likt Yazdanfar tillskansa sig samma vetskap om svensk skola genom att likt henne uppsöka 
samma sökväg, alltså kommuner och landstings hemsidor. Däremot behöver inte auktoriteten 
och sannolikheten vara kongruent med det faktiska förhållandet. 
 
Jag har tidigare berört att det finns många retoriska processer och mekanismer i politikers tal 
och jag vill här lyfta fram bildspråk och metaforspråk. Yazdanfar menar att ”piskor inte leder 
till utveckling” vilket målar upp en skrämmande bild av Björklunds politiska strategi för 
lärarrollens och skolans pedagogik. Tecknet ”piskor” är i allra högsta grad ett värdeladdat 
tecken som anspelar på en annan diskurs, nämligen den om pennalism, aga och slaveri. 
Yazdanfar underminerar således Björklund och hans politiska position genom att först 
använda tecknet ”piskor” och sedan positionera honom som antagonist till skolsystemet: ”Att 
först såga den svenska skolan, de svenska eleverna, de svenska lärarna, de svenska rektorerna 
och sedan vilja att vi ska bli en ledande kunskapsnation är helt fel väg att gå”. Tecknet 
”piskor” kan enligt min tolkning också vara en metafor för alliansens skolpolitiska förslag om 
betyg i yngre åldrar samt auktorisationssystemet. Jag fortsätter härvid analysen med ett citat 
från Björklunds anförande. 
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Det är något konstigt i att när vi jämför oss internationellt sjunker vi faktiskt när det gäller 
elevernas kunskaper. När vi jämför kunskapsprov visar det sig att eleverna har mindre kunskaper 
än vad de hade för 15 år sedan. Ändå är betygen högre än förut. Jag medger att betygen är högre. 
Då finns det ett par tänkbara förklaringar till detta. Den ena är naturligtvis att alla kunskapsprov 
och mätningar visar fel. Den andra är att vi har en betygsinflation. Och jag vill inte för dagen dra 
någon alldeles bestämd slutsats, även om mina misstankar nog lutar åt att vi har en 
betygsinflation i svensk skola, vill jag säga. Att betygen höjs år efter år behöver inte 
nödvändigtvis motsvaras av att kunskaperna blir större. Det vet vi nämligen ingenting om. Vi 
inrättar nu en statlig skolinspektion den 1 oktober för att bland annat kunna följa upp att betygen 
sätts på ett korrekt sätt i svensk skola i framtiden. (Björklund, Anf. 4) 

 
Språkligt motsvarar Jan Björklunds anförande de auktoritets- och sannolikhetspremisser som 
jag tidigare belyste i Maryam Yazdanfars anförande. Björklund påvisar ett 
paradoxalförhållande mellan betyg och kunskap i ett historiskt perspektiv och menar att ”när 
vi jämför kunskapsprov visar det sig att eleverna har mindre kunskaper än vad de hade för 15 
år sedan. Ändå är betygen högre än förut”. Härefter klargör han två tänkbara förklaringar till 
denna paradox och menar att ”den ena är naturligtvis att alla kunskapsprov och mätningar 
visar fel. Den andra är att vi har en betygsinflation”. I min tolkning artikulerar Björklund en 
misstro gentemot skolsystemet och däri även lärarrollen. Att betygsätta kunskap är troligtvis 
en av de allra svåraste uppgifter en lärare har, vilket dock inte är ett rättfärdigande av det 
problem Björklund ser i betygsättningen. I talet om betygsinflation finns flera möjliga 
tolkningsscenarion och en sannolik slutsats därav torde bli inkompetensförklaring av 
lärarrollen i sin yrkesutövning, med andra ord att lärarna inte klarar av att sätta korrekta betyg. 
Ett annat tolkningsscenario är att synen på kunskap har förändrats under de gångna femton 
åren, från bildningssamhälle till kunskapssamhälle, och att betygsättning förändrats därefter. 
Här aktualiseras även lärarutbildningens ansvar att rusta lärare med de verktyg som krävs för 
korrekt betygsättning. Det går även att ställa frågan om samhället har ett ansvar att artikulera 
premisser för hur betyg borde sättas? Björklund deklarerar att regeringen skall inrätta en 
”statlig skolinspektion” som skall ”följa upp att betygen sätts på ett korrekt sätt” vilket i min 
tolkning kan ses på två sätt. Antingen är det som jag tidigare nämnt ett retoriskt drag som 
påvisar handlingskraft, eller så kan inrättningen av en skolinspektion ses som grunden för 
möjligheter till en lärarrollsfortbildning i betygssättning. Ett tredje tolkningsscenario lyfts här 
fram av Maryam Yazdanfar. 

Jag är glad för den utredning som utbildningsministern nu tillsätter så att vi ska få se svart på vitt 
hur det ser ut i den svenska skolan, för vi vet att det finns problem. Betygsinflationen är ett 
problem. I Stockholms innerstad förekommer det en betygsinflation på grund av att friskolor 
försöker konkurrera med varandra genom att ge sina elever höga betyg för att visa upp goda 
studieresultat, fast vi inte vet vad innehållet är. Att Skolverket inte har tillräckliga resurser för att 
kontrollera det här vittnar lärare om, och det vittnar elever om. (Yazdanfar, Anf. 5) 

 
Här sammankopplas talet om betygsinflation med talet om friskolor och det uppkommer här 
ideologispecifika förtecken i talet om lärarrollens problematik i betygsättning. Den 
marknadspolitiska diskursen får tillträde då Yazdanfar använder tecknet ”konkurrera” som 
pekar på att det föreligger en konkurrens mellan friskolor och att den devalverar betygens 
värde. Här menar jag att det finns tydliga likheter med småföretagens konkurrenskraftiga 
marknad som sänker produktpriser etcetera. Den marknadspolitiska diskursen är djupt rotad i 
politiken som markör för politisk tillhörighet. Yazdanfar poängterar dock problemet i den 
varierande synen på betyg mellan olika skolor varpå jag ställer mig frågan: Finns det därmed 
ett behov av en centralisering i betygssättningen och hur påverkar det lärarrollen? Jag skall 
försöka problematisera och besvara den frågan i nästkommande diskussionskapitel för att 
närmast förflytta fokus till Mats Pertoft. 
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I Sverige behöver vi en skolpolitik som vilar på vetenskaplig grund. Det är viktigt att vi får fram 
syntesrapporter och en sammanställning av den pedagogiska forskningen. I Sverige har vi 
lyssnat för lite på och sett för lite av den pedagogiska forskningen. Det kan inte vara så att vi 
bara ska ta till oss den pedagogiska forskning som råkar passa den egna ideologin. Vi måste 
lyssna på majoriteten av forskningen. (Pertoft, Anf. 6) 

 
Det som i min mening särskiljer Pertofts anförande gentemot de anförande som jag tidigare 
har presenterat är faktumet att han lyfter fram den pedagogiska forskningens roll i talet om 
skola och lärarroll. En stor del i lärares rollskapande grundas i forskningen om pedagogik och 
didaktik. Pertoft poängterar att ”det kan inte vara så att vi bara ska ta till oss den pedagogiska 
forskning som råkar passa den egna ideologin” vilket jag tolkar som att Pertoft kritiserar 
regeringens partiskhet mot vilken forskning som överensstämmer med deras ideologi. I min 
tolkning av Pertofts ambition föreligger en fundering. Han menar att forskningen skall vara 
opartisk, eller att den politiska tolkningen av forskningen skall vara opartisk och han ser ett 
behov av ”syntesrapporter och en sammanställning av den pedagogiska forskningen”. Tecknet 
”syntesrapport” är vanligt förekommande i en miljö- och biologidiskurs och blir således i 
ovanstående citat en markör som signalerar ideologisk agenda. Jag förbehåller mig här rätten 
till ett snävt synsätt; det belyser nämligen min tolkning att forskningen kan närmast aldrig ses 
som opartisk. Precis som forskaren är trogen sitt teoretiska perspektiv, är politiken trogen sin 
ideologi, vilket utsätter skolan och lärarrollen för en påfrestning då skolan är en del i politiken 
och vice versa. 

Det pedagogiska etablissemanget i Sverige har tillsammans med Miljöpartiet, 
Socialdemokraterna och Vänstern stått bakom utvecklingen av den svenska flumskolan. Många 
av dem är mycket kritiska till det vi gör, men jag tycker att de och ni har haft fel, eftersom 
resultaten har försämrats till följd av den politik ni har fört. Det är sanningen. De som har 
förlorat allra mest på er politik är arbetarklassens barn. De barn som har de sämsta 
förutsättningarna har förlorat allra mest på den politik som ni hävdar är så forskningsbaserad. 
(Björklund, Anf. 7)   

 
Det finns oändliga retoriska möjligheter som politiker att framföra ett budskap, alltifrån 
bildspråkliga, metaforiska, anklagande, förlöjligande, uppmuntrande och så vidare. Björklund 
är en väldigt auktoritär talare vilket till exempel kommer till utryck i ”men jag tycker att de 
och ni har fel” och menar att: ”Det är sanningen”. Precis så som Yazdanfar anspelade på en 
extern diskurs då hon nyttjade metaforen ”piskor” för att beskriva alliansens skolpolitik, 
anspelar Björklund på arbetarklassen som kan ses som ett ideologiskt grundfundament för 
socialdemokratin. Med andra ord är det en vanligt förekommande retorisk mekanism att 
försöka plocka poäng på varandras hjärtefrågor. Björklund menar att ”flumskolan” är ett 
resultat av vänsterorienterad politik i samarbete med det ”pedagogiska etablissemanget”. Att 
förstå vad vänsterorienterad politik utgörs av är föga svårt, däremot finner jag det svårare att 
utreda vad det ”pedagogiska etablissemanget” består av. I min tolkning utgår jag ifrån att 
Björklund menar pedagogisk forskning och lärare, vilket därmed betyder att lärarna delvis bär 
ansvaret för att den svenska skolan kategoriseras som flummig. Det Björklund uttrycker och 
på det sätt han uttrycker det är inte typiskt för just honom, liknande retorik återfinns hos 
riksdagens samtliga partier.  
 
Jag har nu kommit till slutet av detta kapitel och i nästkommande diskussionskapitel kommer 
jag alltså diskutera, resonera och problematisera de analysresultat som ovan framkommit. 
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DISKUSSION 
 
 
Jag har nu kommit fram till examensarbetets sista kapitel och jag skall nedan sammanföra, 
diskutera, problematisera och belysa de resultat jag har nått i föregående kapitel. Innan jag 
påbörjar diskussionen vill jag åter igen belysa examensarbetets syfte, nämligen att undersöka 
hur politiker talar om lärarrollen och om det finns skillnader i språkbruk mellan vänster- och 
högerorienterade partier och i sådant fall på vilka sätt. För att närmast kunna behandla detta 
syfte har jag fokuserat på vilka lingvistiska särdrag som finns i politikers tal om lärarrollen 
samt hur bilden av lärarrollen framställs av vänster- och högerorienterade partier. Jag har 
vidare fokuserat på vilka ideologiska budskap som står att finna i politikers tal om lärarrollen, 
med andra ord vad som ”egentligen” artikuleras. En annan övergripande fråga som 
kontinuerligt funnits i bakgrunden till analysen är hur politikers tal om lärarrollen faktiskt 
påverkar lärarrollen. Jag är medveten om att jag tidigare explicit klargjort att jag inte skall 
fokusera på just den frågan, huvudsakligen på grund av att den frågan blir alltför stor för detta 
examensarbete. I min bedömning är det dock svårt att inte alls beröra frågan, dels därför att 
den berör min och andras framtida yrkesprofession som lärare dels därför att frågan enligt mig 
bereder naturlig väg för vidare forskning. 
 
Det empiriska materialet har utgjorts av fyra riksdagsprotokoll från fyra olika tidsperioder och 
i mitt möte med dessa har jag haft två huvudsakliga analysteman: språkbruk och budskap. Jag 
börjar härmed med diskussionen om språkbruk i politikers tal om lärarrollen. 
 

Språket som gränsbrytare 
 
Som jag berörde i andra kapitlet om talet och lärarrollen är samtalet och språket en 
grundförutsättning för skapandet av vår verklighet. Alltså skapandet av nya meningar, nya 
relationer och interaktioner som omskapar oss människor. Som politiker är språket, 
kommunikationen och talet kanhända det allra viktigaste verktyget för att påverka, vilket å 
andra sidan inte uteslutande gäller politiker. Det gäller naturligtvis för alla människor. I detta 
examensarbete har jag dock uteslutande fokuserat på politikers tal om lärarrollen. 
 
I analysen av politikers språkbruk har jag försökt finna olikheter utifrån ideologisk bakgrund, 
utifrån min förutfattade mening att det skulle finnas en tydlig differentiering mellan de olika 
politiska partiernas sätt att tala. Det har dock visat sig under arbetets fortskridning att 
skillnaderna är marginella medan likheterna däremot är allt tydligare. Jag har genomgående 
belyst den frekventa användningen av pronomenet ”vi” i politikers tal och hur det antingen 
saknar referent eller att det signalerar en sammanfattning av flera olika referenter. Vagheten i 
vem ”vi” konnoterar samt den konstant skiftande referensen av ”vi” är en viktig resurs i 
politisk diskurs (Fairclough, 1995b). Till en början trodde jag att det skulle finnas ett system 
för eller struktur i hur politiker använder vi-konstruktionerna, vilket det på sätt och vis gör. 
Just därför att ”vi” förekommer frekvent påvisar detta att det satts i system i politikers retorik. 
Jag har däremot inte funnit belägg för att vi-användningen följer ett speciellt mönster. Jag har 
alltså funnit att politikerna i det empiriska materialet använder ”vi” ofta och på ett otvunget 
och obundet sätt. Detta är en retorisk strategi som engagerar och etablerar ett starkare band 
mellan den politiska visionen och samhällets medborgare. Jag väljer här att belysa denna 
retoriska strategi ur ett perspektiv inspirerat av Foucaults syn på makt.  
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Istället för att se agenter och strukturer som primära kategorier sätter Foucault makten i fokus. 
Makten är lika lite som diskursen något som tillhör bestämda agenter – till exempel bestämda 
individer eller staten eller bestämda grupper med bestämda intressen. I det foucaultska 
perspektivet ses makt således inte som något som vissa agenter utövar i förhållande till passiva 
subjekt. Makten är spridd över olika sociala praktiker. Den ska inte förstås uteslutande som 
förtryckande utan som produktiv: makten konstituerar diskurser, kunskap, kropp och 
subjektiviteter (Winther Jörgensen och Phillips, 2000, s. 20). 

 
Jag liknar här politiker med ”agenter” och samhället med ”passiva subjekt” och enligt 
Foucault finns makten spridd i sociala praktiker mellan subjekt och agenter. I min tolkning av 
Foucault manifesteras makten tydligare då relationen mellan politiker och samhället blir 
mindre komplicerad. Makten blir därmed inte produktiv förrän politiker och samhälle förenas 
på ett otvunget sätt. Ur det empiriska materialet har jag även funnit en intressant företeelse, 
nämligen att sannolikheten påverkas av hur agenten identifieras. När politiker använder ”vi” 
återfinns det oftast i samband med någon form av handlingskraft, exempelvis ”det är därför 
som vi också vill satsa” (2006/07:18, Anf.93) och ”för att stärka lärarrollen föreslår vi” 
(2005/06:108, Anf. 1). I min tolkning av Foucault blir inte handlingskraften fruktbar om inte 
agent och subjekt sammanförs till ett ”vi”, det vill säga utan konsensus och engagemang 
mellan politiker och samhälle kan inte makten finnas och därför heller inte vara produktiv. 
Det har dock funnits ett fåtal resultat som visar att politiker inte måste tillgå vi-konstruktionen 
för att skapa sannolik trovärdighet. Exempel på dessa undantag är Yazdanfar och Björklund 
(2008/09:6) som skapar trovärdighet genom retorisk pondus. Den retoriska pondusen är 
snarare ett resultat av en identitetskonstruktion i deras tal, vilket jag skall belysa ytterligare i 
nästkommande avsnitt. 
 

Språket som meningsskapare 
 
I examensarbetets andra kapitel berörde jag Faircloughs teorier om politikers 
identitetskonstruktioner. I min tolkning av Fairclough kan identitetskonstruktionen 
konstrueras av både politikern själv men även av andra politiker. Jag menar att vi-
konstruktionen är ett sätt som påvisar handlingskraft vilket således är politikerns eget sätt att 
konstruera sin egen identitet. Dock kan denna identitet konstitueras av andra politiker – 
vanligtvis av politiker med andra ideologipreferenser. För att förtydliga detta väljer jag att 
belysa regeringsprotokoll 2008/09:6 där Jan Björklund menar: ”jag tycker att de och ni har 
fel, eftersom resultaten har försämrats till följd av den politik ni har fört” (Anf. 7). Bilden av 
Björklund, eller hans politiska identitet, kan då ses som redig, gedigen och handlingskraftig, 
med andra ord en politiker som vågar ”ta i problemen”. Likväl kan Björklunds identitet 
konstrueras och konstitueras av helt andra attribut från annat håll. Ett exempel på detta är när 
Yazdanfar pekar på Björklunds militära bakgrund och menar att ”piskor inte leder till 
utveckling” (2008/09:6, Anf. 2). Vad som framkommer är alltså att politiker använder 
språkliga fenomen för att skapa identitet och enligt Fairclough är dessa 
identitetskonstruktioner ofta fiktivt skapade. Oavsett om de är fiktivt skapade eller ej får de 
konsekvenser för hur samhället väljer att se politiken och de politiska aktörerna. 
 
En annan förutfattad mening jag hade innan jag började analysen av empirin var att politiker 
skulle färga sina anföranden med ideologispecifika tecken. Det finns ideologispecifika tecken 
och symboler i de protokoll som jag har analyserat, dock förutsatte jag att de skulle 
förekomma i allt större frekvens. En kommentar från de vänsterorienterade är ”sortering av 
barn grundas på socioekonomisk bakgrund” (2004/05:63, Anf. 136) vilket signalerar ett 
budskap med klassamhällsförtecken. Från de högerorienterade partierna används tecken som 
”individen” och ”valmöjlighet” (ibid.) som signalerar självständighet men även, som jag 
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tidigare berört, den marknadsekonomiska diskursen. Vad som snarare är mer anmärkningsvärt 
är den politiska korrekthet som finns inom båda ideologiska tillhörigheter, det vill säga, den 
försiktighet som finns inför att använda egna ideologispecifika tecken. I teorikapitlet berörde 
jag Faircloughs forskning om politisk korrekthet i den politiska diskursen, vilket även jag 
funnit belägg för i arbetets empiri. Båda partierna använder ord som ”flexibel”, ”frihet” 
”konkurrenskraftig”, ”jämlikhet”, etcetera. Det finns en möjlighet att de höger- och 
vänsterorienterade partierna har olika förståelser för vad dessa tecken signalerar. Dock är min 
uppfattning efter analysen att det inte finns några egentliga skillnader i deras användning i och 
med att tecknen näst intill aldrig förekommer i samma kontext som ideologispecifika tecken. 
Således tolkar jag de protokoll som jag har analyserat som att det råder en politisk korrekthet 
som censurerar politikern från att ”fullt ut” påvisa sin ståndpunkt och likväl sitt budskap.  
 

Lärarrollen – en ideologisk konstruktion? 
 
Utifrån det empiriska materialet sätts talet om lärarrollen i en kontext som alltjämt definieras 
som problemartad. I de flesta anförandena föreligger en krissituation i talet om skola, i talet 
om elever och i talet om lärare. Problemartikulationen blir en förutsättning för aktörernas 
politiska motiv. Den allmänrådande ambitionen hos politikerna är att Sverige skall vara en 
ledande kunskapsnation i internationella sammanhang och det är hur politikerna vill 
åstadkomma detta som ideologiskt kan skilja partierna åt.  
 
Den politiska ambitionen rörande lärarrollen framkommer enligt min tolkning tydligare från 
den högerorienterade sidan. Darvik (2004/05:63) menar tillexempel att skolan behöver ett 
”återupprättande av bildningsidealet” som möjliggör en ”individualisering” av 
undervisningen. Darvik syftar här på en särskild och allmän undervisning, likt den som fanns 
innan skolreformen på tvåtusentalet. Vidare påvisar Darvik ett behov av ”arbetsro i skolan” 
vilket enligt honom förutsätter ”lärarrollen som ledare” vilket i sin tur förutsätter 
”lärarbehörighet”. Ett ideal för lärarrollen är alltså ledargestalten vilket med hjälp av bland 
annat lärarbehörighetsdiskursen skall ses som något eftersträvansvärt. Darvik tillåter en 
individuell syn på elever, det vill säga att eleverna har möjlighet att välja anpassad utbildning. 
I min tolkning gäller dock inte samma frihet för lärare i sitt rollskapande. Jag tror inte att alla 
lärare varken kan eller vill utforma sin roll till en auktoritär ledarroll, i alla fall inte utefter 
föreställningsbilden av vad som är en auktoritär ledare inom den högerorienterade diskursen. 
Samtidigt är föreställningsbilden av den auktoritära bilden av lärarrollen en fiktivt skapad 
föreställning till vilken både det höger- samt vänsterorienterade talet har bidragit. En 
auktoritär ledare som ”har den befogenhet som krävs” konnoterar snarare föreställningen av 
en militär eller polis. Å andra sidan beror föreställningen på hur auktoritet definieras. Det kan 
även ses som att genom kunskap och bildning skapar läraren en naturlig auktoritet, dock är 
det inte så det tolkas av den vänsterorienterade sidan. Den vänsterorienterade sidan liknar den 
auktoritära lärarrollen med ”piskor”, ”sortering av elever” och ”kvarsittning av nioåringar”. 
Jag menar att vänstersidan målar upp den auktoritära lärarrollen som ”tyrannen” i en 
pedagogisk ”diktatur”. Högersidan kontrar med att kritisera vänstersidan som upphovsmakare 
till ”flumskolan” som har bidragit till att devalvera lärarrollens status och elevernas bristande 
kunskaper. 
 
Jag har ovan berört att det finns en politisk korrekthet i politikers tal som begränsar deras 
ideologiska bakgrunder. Men under debatternas fortgång blir politikerna alltmer 
kontrasterande till varandra vilket resulterar i en hårdare retorik. Aktörerna målar upp den 
motsatta ideologins brister med tydligare symboliska tecken för att på så sätt i sina 
replikväxlingar ”vinna” diskussionen. På detta sätt växer diskursens dynamik fram vilket 
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påverkar allmänhetens uppfattning om lärarrollen. När diskursen färgas av allt starkare 
ideologiska tecken framstår ett ”antingen eller tänk” som utmålar lärarrollen som antingen 
auktoritär eller flummig kontra tyrann eller fortbildad. 

Lärarrollen – en diskursiv konstruktion? 
 
På vilka sätt kan då talet om lärarrollen påverka den faktiska lärarrollen? I teorikapitlet 
redogjorde jag för min arbetshypotes, nämligen att talet om lärarrollen skapar pedagogiska 
och didaktiska trender. Vidare klargjorde jag att trendprocessen är en diskursiv konstruktion 
med kulturella förtecken som bland andra politiker anammar och därmed bidrar till. Enligt 
min tolkning av empirin finns det många tecken som antingen signalerar politisk korrekthet 
eller ideologisk tillhörighet. Den politiska korrektheten artikuleras på samma sätt oavsett 
ideologisk bakgrund, nämligen att skolan och lärarrollen skall vara ”flexibel”, 
”anpassningsbar” och ”konkurrenskraftig”. Jag menar att alla dessa globaliserade modeord 
fixerar diskursen som modern och lärarrollen strävar således att uppfylla dem. Detta baserar 
jag på ett givet resonemang, det vill säga att lärare vill vara en del av det moderna samt 
aktuella och inte tillhöra motsatsen. Inbäddat i denna diskurs om lärarrollens modernitet 
förekommer likaså ideologiskt laddade tecken och läraren måste därför ta ställning utifrån sin 
egen ideologi. Samtidigt som talet om lärarrollen skapar pedagogiska och didaktiska trender, 
kan man även se dessa trender skapa talet om lärarrollen. För att återknyta till det jag tidigare 
diskuterat kring talet om skola och lärarroll med marknadsekonomiska imperativ kan man 
säga att marknadsdiskursen har skapat talet om skola som en marknad med kunder och 
marknadsanpassning. Det kunde inte ha skett på motsatt sätt, det vill säga, att talet om kunder, 
marknad och marknadsanpassning uppstått ur tomma intet och därigenom skapat en ideologi 
om marknadstänkande. Båda dessa processer bidrar tillsammans på olika plan och med olika 
perspektiv till talet om lärarrollen.  
 
Som jag nämnt tidigare i detta kapitel kommer makten i skapande- och förändringsprocessen 
inte uteslutande ovanifrån eller underifrån, utan är snarare en blandning av båda. Faktorerna 
är många i hur diskursen om lärarrollen konstrueras samt konstitueras, men hur påverkas vi av 
diskursen? Assarson belyser vad diskurser gör med oss: 

Skulle berättelser om enskilda händelser i skolan präglas av ett metaspråk, byggt på dominanta 
pedagogisk/didaktiska diskurser, finns en risk att pedagogerna förlorar makten över sin praktiska 
yrkesutövning. De uttryck för handlingar, känslor och engagemang som är viktiga ingredienser 
för praxis, måste då omformuleras för att närma sig ett symbolspråk som representerar 
hegemonin inom den rådande diskursen (Assarson, 2007, s. 210). 

 
Med ovanstående citat vill jag belysa politikers kontrastiva språkbruk, det vill säga ”antingen 
eller tänket” som jag tidigare har påvisat. I sakfråga finns det en nyanserad skillnad mellan 
den politiska högern och vänstern. Den politiska högern vill åstadkomma en bra skola, där 
elever trivs, där det är lugn och ro och där lärarrollen är en naturlig ledare. Den politiska 
vänstern vill likaså åstadkomma en bra skola där elever trivs, där de finner trygghet men där 
lärarrollen är mer handledande än den auktoritära lärarrollen. Jag anser att sakfrågorna i 
grunden oavsett parti är ”oskyldiga”; det är när sakfrågorna tolkas och konsumeras i den 
diskursiva praktiken som föreställningar tillskrivs. Jag menar därför att diskursens makt är 
stark i dess påverkan av lärarrollen.  
 
Lärares rollskapande påverkas inte bara av det politiska talet, det påverkas av samhället, 
vänner och bekanta, media och alla tänkbara sociala praktiker, det vill säga där språket 
förutsätter förståelse och skapar vår omvärld. En fråga som dock återstår och som även 
bereder väg för vidare forskning är: Hur ser lärare på sina egna roller utifrån politikers tal om 
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lärarrollen? Hur förhåller sig lärare till just föreställningsbilderna som konstrueras i det 
politiska talet? Ser de sig själva som representanter av antingen en ”flummig” lärarroll eller 
en ”diktatorisk” lärarroll? 
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	Sammanfattning
	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
	INLEDNING
	Syfte och frågeställning

	TALET OCH LÄRARROLLEN
	Kunskap och identitet i politiska diskurser
	For a new political tendency like Thatcherism to achieve power, it has to carve out a political base, a sufficiently powerful constituency of supporters. Such a political base is partly ‘talked into’ existence – politicians construct and reconstruct the people, the political public, in their discourse, and a measure of their success is the degree to which people accept, and so make real, these (often wildly imaginary) constructions. (Fairclough, 1995b s.179)
	”Vaguness about who exactly we identifies, and the constantly shifting reference of we, are important resources in political discourse…[s]o, the mixing of we and you…is one manifestation of the mixing of political discourse and lifeworld discourse.” (Fairclough, 1995b s.181)
	I ett ökat fokus på att i politik uppnå social och politisk förändring genom förändring i kultur och förändring i språk, vad har hänt socialt som kan förklara den kulturella och språkliga riktlinjeförändringen i politik och andra sociala praktiker? 
	Hur skall vi förstå sambandet mellan kultur, språk och andra element av socialt leverne och sociala praktiker, hur skall vi tolka relationen mellan förändring i kultur, språk och social förändring? 
	För dem som är politiskt engagerade i social och politisk förändringsprocess (oavsett höger- eller vänsterpolitik), vilka politiska strategier ger sig till känna för att uppnå social och politisk förändring? (Fairclough, 2003, s. 18)
	På kollektiv nivå kan man tala om utbildning som vägen till nationell storhet. En i Sverige ofta artikulerad politisk ambition är att bli ekonomiskt ledande genom att inta första platsen i denna utbildningsliga. (Carlson, 2003, s. 61)
	Den massiva retoriken som förts fram – särkilt på 1990-talet – kring ’kunskapssamhälle’ och ’kunskapslyft’ har egentligen varit föremål för en ganska ringa kritisk granskning, såväl allmänt som inom forskningen . . . det har utvecklat ett gigantiskt utbildningsprofessionellt komplex, som gör att varje kritisk röst blir till en ’stämma som ropar i öknen’. (Carlson, 2003, s. 63)

	Lärarrollen – en ideologisk konstruktion
	En skola för alla konstitueras på en arena där politik och vetenskap möts och konkurrerar och samarbetar. Inflytandet över skola och utbildning varierar över tiden mellan politiska intressen och det vetenskapliga forskningsfältet. I detta kraftfält utvecklas retoriken om en skola för alla så att den kan accepteras av de olika intressegrupperna. De diskurser som interagerar inom och mellan det politiska och det vetenskapliga fältet får inte betydelse för skolans verksamhet förrän de tillförts innebörd och mening av de pedagoger som arbetar där. (Assarson, 2007, s.16)

	Talet om lärarrollen

	TEORI OCH METOD
	Diskursanalys som teori
	[b]egreppet diskurs används på lite olika sätt inom olika forskningsdiscipliner, från att benämna en enstaka muntlig eller skriftlig utsaga eller interaktion, till att mer abstrakt beteckna grupperingar av utsagor inom vissa specifika domäner som kopplats till olika sociala praktiker (Kroon, 2001, s. 50).

	Tre traditioner av diskursanalys
	[i]stället för att se agenter och strukturer som primära kategorier sätter Foucault makten i fokus. Makten är lika lite som diskursen något som tillhör bestämda agenter – till exempel bestämda individer eller staten eller bestämda grupper med bestämda intressen. I det foucaultska perspektivet ses makt således inte som något som vissa agenter utövar i förhållande till passiva subjekt. Makten är spridd över olika sociala praktiker. Den ska inte förstås uteslutande som förtryckande utan som produktiv: makten konstituerar diskurser, kunskap, kropp och subjektiviteter (Winther Jörgensen och Phillips, 2000, s. 20). 
	Politik ska i diskursteorin […] förstås som […] ett brett begrepp som hänvisar till att vi hela tiden konstituerar det sociala på vissa bestämda sätt som utesluter andra sätt. Våra handlingar är […] tillfälliga fixeringar av betydelse i en obestämbar terräng varigenom de härskande diskurserna och därmed samhället reproduceras eller förändras. (Winther Jörgensen och Phillips 2000, s. 43).

	Från teori till praktik
	Bakgrund till urvalsprocess och tillvägagångssätt
	Avgränsningar och analysupplägg

	EMPIRIANALYS
	För ett land som Sverige, där befolkningens kunskap är en avgörande konkurrensfördel, är det ytterst allvarligt att vi tappar mark inom dessa centrala ämnesområden. Mitt mål är att svenska elevers resultat i matematik och naturvetenskapliga ämnen ska vara ledande vid internationella jämförelser. För att nå dit krävs åtgärder som beslutas av regering och riksdag men också insatser från skolans huvudmän samt samhället i övrigt […]
	Det kräver kunniga och välutbildade lärare men också mer av samverkan mellan lärare och mellan skolan och arbetslivet. Här behövs betydande insatser för kompetensutveckling av lärare i samverkan mellan staten, kommunerna och högskolorna.  Näringsliv, stat och kommuner bör också tillsammans genomföra en nationell kampanj för att öka stödet för matematiken i hela skolsystemet. Jag avser att inbjuda företrädare för näringslivet till ett sådant gemensamt initiativ för matematiken. När delegationens förslag har remissbehandlats kommer regeringen att återkomma med konkreta förslag till insatser […]
	Regeringen har under de senaste åren genomfört ett antal insatser som redan har förbättrat eller kommer att förbättra elevernas resultat de närmaste åren. De studier som publicerats under hösten tyder också på att de försämringar vi sett avstannat under de senaste åren. Mycket av försämringarna är ett resultat av de besparingar som skolan utsattes för under 1990-talet och som nu till en del återställts. Genom ökade resurser och tydligare krav på skolan, bland annat när det gäller utvärdering av elevernas utveckling i relation till målen, bör utvecklingen nu kunna vändas. En annan insats är de individuella utvecklingsplanerna som stärker uppföljningen av den enskilda elevens kunskapsutveckling. De individuella utvecklingsplanerna förstärker också kontakten mellan skolan och hemmet, vilket är en viktig faktor för att skolans arbete ska bli framgångsrikt. (Baylan, Anf. 133)
	Situationen när det gäller matematik och naturvetenskapliga ämnen är alarmerande i Sverige i dag. Jag tycker att det är mycket bra att skolministern har insett den mycket svåra situation som Sverige nu befinner sig i. Internationella jämförelser visar att det finns länder som klarar sig mycket bättre än vad Sverige gör. Finland är ett exempel i vårt närområde – ett land som inte skiljer sig särskilt mycket från Sverige, men där resultaten i de här ämnena är mycket bättre. Man ligger i topp, är i världsklass […]
	För lärare bör det också vara möjligt att kunna individualisera undervisningen mer och dela in grupper i lika nivåer, till exempel en normal nivå och en mer avancerad nivå, möjligen liknande den allmänna och särskilda kurs som har funnits. De möjligheterna har ju tagits bort […]
	Den flummiga skolpolitik som vi har sett under en lång tid är ju faktiskt den som har ansvaret för att man har raserat resultaten. Vad som behövs är i stället ett återupprättande av bildningsidealet och också att ge möjligheter för elever att hitta en utbildningsväg, en metod, som passar. Att kunna anpassa utbildningen efter individen måste vara ett ledande motto och inte att det ska vara som i dag, när alla elever ska stöpas i samma form, där samma typ av utbildning ska passa alla. För mig är det uppenbart att regeringen inte har förmått att göra de viktiga förändringar som krävs. (Darvik, Anf. 134)
	Jag blir något fundersam när Folkpartiet gång efter gång pratar om att upprätthålla bildningsidealet. Men Folkpartiet lägger fram förslag efter förslag som handlar om att så tidigt som möjligt sortera elever. De ska sorteras genom allmän och särskild kurs, genom kortare yrkesinriktade program, genom att ha kvarsittning av nioåringar. Är det att upprätthålla bildningsidealet? Jag skulle vilja säga att det snarare är en tillbakagång till den skola vi hade för 20 år sedan, en skola som på intet sätt producerade de goda resultat vi ändå ser på många håll i vårt land.  Nej, jag tror att vi skulle behöva ta gemensamma tag för att se till att förbättra vår gemensamma skola, hela vårt skolväsende […]
	Men jag tror inte att den [bra] skolan kommer genom att sortera barn och ungdomar efter vad vi vet brukar hamna på deras socioekonomiska bakgrund. (Baylan, Anf. 137)
	[L]ärarna [är] oerhört viktiga i detta, att man har lärare med passion för sitt ämne, som kan sitt ämne och som också har möjlighet att under tiden i sin lärarroll fördjupa sig i sitt ämne. Lärarna bör också få chansen att organisera sig ämnesvis. Man bör kunna ha lektorer som har en koppling till forskningen för att kunna ha en mycket hög nivå på kunskaperna i matematiken.(Darvik, Anf. 136)
	Jag vet att det finns ett antal områden som definitivt behöver förändras när det gäller den svenska skolan för att stärka matematikämnet. Det gäller bland annat att ha arbetsro i klassrummet, att läraren är den naturliga ledaren och har den befogenhet som krävs, tidig utvärdering för att stötta de elever som har problem, att erbjuda den stimulans som krävs, hög kvalitet med behöriga lärare, att lärare har möjlighet att utvecklas inom sina ämnen och så vidare. (Darvik, Anf. 138)
	Fru talman! Vi vill se ökad frihet för den kommunala skolan och dess lärare och rektorer. Det är de som ska göra val av pedagogik och profil. De som jobbar i skolan bör också ges ökat inflytande över hur skolans resurser används och en möjlighet att vara med och prioritera mellan kostnader. Sverige är i dag unikt i hur skolans pengar används. Vi lägger mer än jämförbara länder på administration, hyror och kringkostnader. Det skulle ändras med ökad frihet och ökat resultatansvar för dem som arbetar i skolan […]
	Vi tror att väl utbildade, väl fortbildade och kompetenta lärare och rektorer är en förutsättning för att höja skolans kunskapsresultat. Därför bekymras vi av att en svensk elev får mindre undervisning av sämre betalda lärare än elever i jämförbara länder. Skolans resurser måste i högre grad styras till undervisning och till elevens möte med behöriga, väl utbildade lärare […]
	För att stärka lärarrollen föreslår vi, och också alliansen, att ett statligt sanktionerat auktorisationssystem för lärare ska arbetas fram. Vi vet att lärarfacken har tagit fram ett förslag om hur det skulle kunna se ut. Huvudsakligen tar det fasta på formella befogenheter. Vi utgår från lärarfackens förslag men vill gärna se om detta system kan kopplas samman med fortbildning för att skapa ett levande system för kompetenssäkring och kompetensutveckling i läraryrket. Från moderat sida har vi också avsatt en symbolisk summa i budgeten för att markera att vi tar den här frågan på största allvar. Avslutningsvis: När läraryrket tidigare möttes av hög respekt och status stod också lärarutbildningen högt i respekt. En nödvändig förändring för att höja yrkesstatus är därför i dag att stärka såväl lärarutbildningens som fortbildningens och den skolnära forskningens kvalitet. (Tolgfors, Anf. 1)
	Fru talman! Lärarutbildningen är ett av tre viktiga nationella styrinstrument för vårt offentliga skolsystem men också ett instrument för att stärka hela samhällets utveckling av lärande och bildning […]
	Vi har fått en lärarutbildning som är modern, tidsenlig och framtidsinriktad. Strukturen är flexibel. Vi har fått en lärarutbildning som kan bli snabb och anpassningsbar och som verkligen kan möta framtidens behov […]
	Vi bedömde den så viktig så vi redan 2001 när vi startade reformen beslutade att det skulle genomföras en utvärdering redan efter fyra år. Efter kvalitetskontroll och uppföljning har vi nu gjort vissa justeringar. En ny uppföljning sker om några år då eventuella ytterligare justeringar kan behöva göras. Vi får dock se upp så att vi inte vingklipper strukturen. För många centrala förändringar, pekpinnar och direktiv riskerar att förstöra reformen. Den nya lärarutbildningen måste få sätta sig, få mogna […]
	En omfattande forskning om lärarstudenter visar att de erfarenheter som de haft som elever i skolan präglar deras föreställningar om den egna lärarrollen. Då blir det viktigt att lärarutbildningen förstärker eller visar på andra sätt till lärandet. Att lära sig att lära andra innebär både att tillägna sig kunskaper men framför allt former för hur kunskaper kan läras in. Detta är en av lärarutbildningens huvuduppgifter. Det innebär att lärarstudenternas sätt att resonera, tänka och göra saker under studietiden också leder till hur de själva kommer att verka som lärare. (Söderqvist, Anf. 9)
	Fru talman! Det är intressant att Marie Granlund har så stora tankar och visioner om framtiden. För att skapa den skola som du pratar om är det väl kanske bra om man också har en lärarkår med sig. Där finns stora brister och det saknas en del. Vi har en lärarroll i förändring. Vi vet också att var fjärde lärare överväger att lämna sitt yrke därför att de tycker att de har en arbetssituation som är helt otillfredsställande. Väldigt många lärare är också långtidssjukskrivna. För att man ska kunna skapa den skola som du pratar om behöver man ha en profession som är utrustad på ett lämpligt sätt och har goda arbetsvillkor, och det har inte lärarna i dagens skola som är skapad av Socialdemokraterna. (Johnsson, Anf. 192)
	Fru talman! Alla internationella undersökningar pekar på att den sammanhållna skolan är den mest konkurrenskraftiga som finns. Det är så man bygger ett land starkt, och det är också så man bygger den enskilda individen stark. Trygga människor vågar. Jag är alldeles övertygad om att det är på det sättet. Självklart är lärarna nyckeln i skolan. Det är därför som vi också vill satsa på dem. Lärare är jätteviktiga. Nu finns ingen repliktid kvar, men jag skulle vilja höra vad alliansen vill göra där. Vi satsar på lärarfortbildning, som är oerhört viktigt, och det behövs mer pengar till detta. Självklart, läraryrket är jätteviktigt. (Granlund, Anf. 193)
	Fru talman! Man kan ställa krav på olika sätt. Den borgerliga regeringen menar att man ställer krav genom prov och betyg. Vi menar att man ska ställa de kraven på hemmet och barnen. Vi menar att kraven ska ställas på skolan och skolans lärare. Samtidigt som vi ställer de kraven måste vi vara beredda att ge resurserna. Det är därför vi också i vår politik säger att vi behöver flera lärare, vi behöver mindre klasser, vi behöver en bättre arbetsmiljö – en arbetsmiljö som utformas av eleverna tillsammans med lärarna. Vi måste ha en arbetsmiljö som stimulerar till lärande. (Dinamarca, Anf. 198)
	Fru talman! Jag håller så klart med om att man ska hjälpa skolorna i den meningen att man kan öka fortbildningen, man kan ge resurser och så vidare. Men att skicka ett nationellt prov till nioåringen för att på så vis hjälpa och se om eleven har klarat sina svenskkunskaper eller inte tycker jag nästan är ett förakt mot lärarkåren. Det är klart att det klarar den mycket väl själv. Det har de gjort i alla tider och kommer även fortsättningsvis att göra det. Det stöd som de vill ha måste ju vara fortbildning. Det ska vara resurser och så vidare, inte ett nationellt prov för att testa av. För då blir det, som jag själv sade i min inledning, att man likställer utbildningen väldigt mycket om alla nioåringar i hela Sverige ska göra samma prov. Det är mångfalden som skapar att kunskapen i svenska till exempel skulle öka. (Rådberg, Anf. 248)
	Fru talman! I dag har vi en ganska stor klyvning i vår skola, en klyvning som innebär att det är en viss typ av elever som klarar sig rätt så bra genom grundskolan men en allt större och växande andel som inte klarar sig och som har fått gå och går helt osynliga på många sätt genom den svenska skolan. Många av lärarna själva har sagt att de vill ha redskap, och vi i Allians för Sverige har sagt att vi kommer att göra allt som vi kan stegvis för att se till att de stora krafterna ska läggas tidigt, att vi får insatser men att vi också har en tydlig utvärdering. Det har ingenting att göra med professionens möjlighet att till exempel välja pedagogik eller hur man arbetar. Det ger ytterligare, skulle jag säga, en ökad rättighet och chans för olika typer av pedagogiska inriktningar för att kunna se att det vi gör blir bra. Det ska vara ett redskap i arbetet som vi tycker är tydligt och bra och som kommer att stärka elevens möjligheter. (Larsen, Anf. 249)
	Jag var positiv till interpellationssvaret, men jag kan inte låta bli att ändå förvånas över att det finns felaktigheter i utbildningsministerns interpellationssvar. Han skriver att resultaten på 2000-talet har försämrats i Sverige jämfört med 1990-talet. Senast i går var jag inne på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida. Det visar sig att det inte alls stämmer när de har lagt ihop de totala resultaten. Skolresultaten i Sverige har svagt förbättrats, men det är andra länder som har gått om oss. Det betyder inte (sic) svenska elever har blivit sämre, och det är det jag funderar på […]
	Utbildningsministern har själv utbildat militärer, efter vad jag förstår. Han borde rimligtvis veta att piskor inte leder till utveckling. Det leder inte till en kunskapsinlärning. Att först såga den svenska skolan, de svenska eleverna, de svenska lärarna, de svenska rektorerna och sedan vilja att vi ska bli en ledande kunskapsnation är helt fel väg att gå. Skolan behöver uppmuntran, omsorg och politiker som bryr sig om att ge skolan långsiktiga spelregler och villkor för att kunna utvecklas. Det är så vi kan nå målet, både mitt och utbildningsministerns mål, att Sverige ska ligga etta i alla undersökningar, för då slipper vi att ha de här diskussionerna. (Yazdanfar, Anf. 2)
	Det är något konstigt i att när vi jämför oss internationellt sjunker vi faktiskt när det gäller elevernas kunskaper. När vi jämför kunskapsprov visar det sig att eleverna har mindre kunskaper än vad de hade för 15 år sedan. Ändå är betygen högre än förut. Jag medger att betygen är högre. Då finns det ett par tänkbara förklaringar till detta. Den ena är naturligtvis att alla kunskapsprov och mätningar visar fel. Den andra är att vi har en betygsinflation. Och jag vill inte för dagen dra någon alldeles bestämd slutsats, även om mina misstankar nog lutar åt att vi har en betygsinflation i svensk skola, vill jag säga. Att betygen höjs år efter år behöver inte nödvändigtvis motsvaras av att kunskaperna blir större. Det vet vi nämligen ingenting om. Vi inrättar nu en statlig skolinspektion den 1 oktober för att bland annat kunna följa upp att betygen sätts på ett korrekt sätt i svensk skola i framtiden. (Björklund, Anf. 4)
	Jag är glad för den utredning som utbildningsministern nu tillsätter så att vi ska få se svart på vitt hur det ser ut i den svenska skolan, för vi vet att det finns problem. Betygsinflationen är ett problem. I Stockholms innerstad förekommer det en betygsinflation på grund av att friskolor försöker konkurrera med varandra genom att ge sina elever höga betyg för att visa upp goda studieresultat, fast vi inte vet vad innehållet är. Att Skolverket inte har tillräckliga resurser för att kontrollera det här vittnar lärare om, och det vittnar elever om. (Yazdanfar, Anf. 5)
	I Sverige behöver vi en skolpolitik som vilar på vetenskaplig grund. Det är viktigt att vi får fram syntesrapporter och en sammanställning av den pedagogiska forskningen. I Sverige har vi lyssnat för lite på och sett för lite av den pedagogiska forskningen. Det kan inte vara så att vi bara ska ta till oss den pedagogiska forskning som råkar passa den egna ideologin. Vi måste lyssna på majoriteten av forskningen. (Pertoft, Anf. 6)
	Det pedagogiska etablissemanget i Sverige har tillsammans med Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänstern stått bakom utvecklingen av den svenska flumskolan. Många av dem är mycket kritiska till det vi gör, men jag tycker att de och ni har haft fel, eftersom resultaten har försämrats till följd av den politik ni har fört. Det är sanningen. De som har förlorat allra mest på er politik är arbetarklassens barn. De barn som har de sämsta förutsättningarna har förlorat allra mest på den politik som ni hävdar är så forskningsbaserad. (Björklund, Anf. 7)  

	DISKUSSION
	Språket som gränsbrytare
	Istället för att se agenter och strukturer som primära kategorier sätter Foucault makten i fokus. Makten är lika lite som diskursen något som tillhör bestämda agenter – till exempel bestämda individer eller staten eller bestämda grupper med bestämda intressen. I det foucaultska perspektivet ses makt således inte som något som vissa agenter utövar i förhållande till passiva subjekt. Makten är spridd över olika sociala praktiker. Den ska inte förstås uteslutande som förtryckande utan som produktiv: makten konstituerar diskurser, kunskap, kropp och subjektiviteter (Winther Jörgensen och Phillips, 2000, s. 20).
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