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Abstract:  
 
Denna uppsats är en fallstudie där gestaltningsteori används för att analysera hur två 
olika typer av svenska tidningsmedier har gestaltat läraryrket i två olika valrörelser 
där den skolpolitiska frågan stått i centrum: 2010 och 2018.  

Materialet utgörs av totalt 114 artiklar som hämtats från dagstidningarna Dagens 
Nyheter och Aftonbladet samt från de två fackliga tidningarna Lärarnas Tidning och 
Skolvärlden och som alla publicerats under de sista tre veckorna innan respektive val.  

En diskursanalytisk metod har använts och det övergripande syftet med studien är 
att studera hur mediernas gestaltningar av lärare har påverkat den skolpolitiska 
diskurs som rör läraryrket, dess problem och de föreslagna lösningarna. 
Frågeställningarna har sökt svar på hur de olika medierna valt att gestalta läraryrket 
och hur den skolpolitiska diskursen i tidningarna sett ut vid de två studerade 
valrörelserna. 

I studien nås slutsatsen att framför allt dagstidningarna tenderar att gestalta 
läraryrket på ett väldigt episodiskt sätt, som inte sätter yrket i en större och mer 
strukturell skolpolitisk kontext, medan facktidningarna överlag tenderar att använda 
en något mer tematisk gestaltning som visar upp läraryrket ur en bredare ram. Den 
episodiska övervikten vad gäller gestaltningar får tydliga effekter på den skolpolitiska 
diskursen i de två studerade valrörelserna, där mediernas kortfattade och enkla 
gestaltningar är med och producerar likaledes enkla lösningar på stora skolpolitiska 
frågor. 

I undersökningen visas också att vilka som får komma till tals om läraryrket är 
centralt för hur yrket, dess problem och föreslagna lösningar framställs och att 
skillnaderna i diskursen kan kopplas till vilka som får uttala sig om yrket: om det är 
politiker (vilka är överrepresenterade i dagstidningar) eller om det är faktisk 
skolpersonal (som tillåts ta större plats i den fackliga diskursen). 

I studien visas dock tecken på att morgontidningen Dagens Nyheter tagit steg mot 
en mer tematisk gestaltning under 2018 års valrörelse än under 2010 års, där 
läraryrket och dess problem på ett helt annat sätt kopplas till en större samhällspolitisk 
och samhällsekonomisk kontext än tidigare.  
 
Titel: Läraryrket inramat: En diskursanalytisk studie av hur svenska medier gestaltat 
läraryrket inför valen 2010 och 2018 
Författare: Erik Löfgren 
Kurs, termin, år: MK094G, Medie- och kommunikationsvetenskap Gr (C), 
Examensarbete, VT-19. 
 
Nyckelord: Gestaltning, valrörelse, lärare, skolpolitik, diskursanalys. 
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1. INLEDNING 
 

Att gestalta samhället via medierna är som att hålla upp ett fönster för 
mediekonsumenten att titta igenom. Tittaren, lyssnaren eller läsaren kommer att 
uppfatta en nyhet om ett särskilt ämne på olika sätt beroende på vad medierna 
erbjuder för typ av fönster. Det spelar stor roll ifall fönstret är riktat ut mot det 
fartfyllda torget eller mot en tråkig bakgata och det gör skillnad om fönstret är 
smutsigt eller nyputsat och rent, vilket medieforskaren Gaye Tuchman slog fast redan 
1978.1 Mediekonsumenterna ser på samhället och dess politiska sakfrågor genom de 
fönster som medierna håller upp – och deras bild av en samhällelig fråga, dess 
problem och potentiella lösningar påverkas starkt av hur detta fönster är utformat, 
enligt Robert Entman, som är en av gestaltningsteorins förgrundsfigurer.2 

Att studera hur nyhetsmedier rapporterar om politiska frågor har därför stor 
betydelse ur ett demokratiskt perspektiv, enligt de svenska medieforskarna Lars Nord 
och Jesper Strömbäck.3 Och sällan blir journalistikens roll lika viktig som när makten 
står på spel i en valrörelse.4 Traditionella nyhetsmedier fortsätter – i dessa tider av 
social interaktion på diverse plattformar – att utgöra vanligt folks viktigaste källa till 
information om politiken och dess samhällsfrågor5 och hur media använder denna 
makt är fortfarande av vikt att studera för en medieforskare.  

En av alla frågor som media är med och gestaltar är den skolpolitiska frågan. Det 
är en sakpolitisk fråga som blivit allt viktigare som valfråga i Sverige och en fråga där 
svenska väljares intresse ökat lavinartat. På 1970- och 1980-talet ansåg bara ett par 
procent av de svenska väljarna att frågan om ”utbildning” var en viktig valfråga, men 
inför riksdagsvalet 2010 hade den siffran ökat till hela 37 procent – vilket gjorde 
frågan till den allra viktigaste för de svenska väljarna.6 

Den svenska skolan återfinns därför i ett allt mer intensivt medialt fokus och mitt i 
denna omdebatterade svenska skolans kärna, i själva klassrummen, står Sveriges 
lärare. De är redan nu för få och om ett drygt årtionde kommer bristen att ha skenat 
iväg till en avsaknad av över 80 000 lärare i den svenska skolan.7 Det är ett faktum att 
åtskilligt fler lärare måste utbildas och att redan utbildade lärare i högre utsträckning 
måste stanna kvar i yrket eller återvända från att en gång ha lämnat – men den stora 
frågan är hur detta ska gå till. 

Enligt gestaltningsteorin är medierna är högst delaktiga i att gestalta 
mediekonsumenternas bild av politiska frågor och det är därför intressant att dels 
undersöka hur denna gestaltning ser ut och dels vilka effekter denna gestaltning 
producerar i den skolpolitiska diskursen i de olika tidningarna. 

                                         
1 Gaye Tuchman. Making News: A Study in the Construction of Reality. 1978, s. 1. 
2 Robert Entman. ”Framing: Toward clarification of a fractured paradigm” i Journal of Communication. 1993, s. 52. 
3 Jesper Strömbäck & Lars Nord. ”Samma politiska nyheter, men lite mer privat” i Journalistik i förändring. 2016. s. 69.   
4 Jesper Strömbäck & Bengt Johansson. Kampen om mediebilden – Nyhetsjournalistik i valrörelsen 2018. 2018. s. 7.  
5 Strömbäck & Johansson, Kampen om mediebilden – Nyhetsjournalistik i valrörelsen 2018. s. 9.  
6 Valforskningsprogrammet. Väljarnas viktigaste valfrågor. Göteborgs Universitet. 2018.  
7 SCB. Lärarprognos: Stor brist på lärare. 2017.  
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Därför har jag valt att genomföra denna fallstudie av hur två olika tidningstyper 
gestaltat läraryrket under två olika valrörelser: 2010 och 2018. Då tidigare studier på 
detta område lagt fokus på hur dagstidningarna gestaltat läraryrket så har jag valt att 
göra en undersökning som innefattar även lärarfackförbundens två tidningar, för att 
undersöka skillnader i gestaltningen och vad detta ger upphov till.  

Hur pass ytligt eller djuplodande medierna väljer att gestalta läraryrket påverkar 
hur det svenska folket ser på hur problemen runt läraryrket i svensk skola ska lösas. 
Shanto Iyengars teorier om episodisk kontra tematisk gestaltning beskriver hur korta 
nyhetsnedslag i ett ämne ger en enkel och episodisk bild av en större fråga, medan en 
mer tematisk gestaltning sätter samma sakpolitiska fråga i ett mer komplext 
sammanhang.8 

I denna studie ligger fokus på genom vilka ramar som medierna visar upp lärare 
och därmed hur läraryrket gestaltas inför det svenska folket – och vad det får för 
effekter på den studerade diskursen. 

                                         
8 Shanto Iyengar. Is anyone responsible?. 1991.  s. 15.  
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1.1. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 

Detta är ett fall av hur svensk media har gestaltat läraryrket inför två olika riksdagsval 
på 2010-talet. Genom att jämföra hur gestaltningen sett ut vid de två valda nedslagen 
och i två olika typer av medier så görs en jämförelse både mellan de två tidpunkterna 
och mellan de två tidningstyperna. Syftet med studien är att undersöka hur 
gestaltningen sett ut i traditionell dagspress (Aftonbladet och Dagens Nyheter) jämfört 
med de fackliga tidningarna (Lärarnas Tidning och Skolvärlden) och samtidigt 
undersöka hur den skolpolitiska diskursen sett vid de två tidsmässiga nedslagen. 
 
Frågeställningarna ser ut som följer:  
 

• På vilket sätt gestaltar svensk media läraryrket i den skolpolitiska debatten 
inför riksdagsvalen 2010 och 2018?  

• Hur skiljer sig diskursen runt läraryrket vid de två tidpunkterna? 
• Vilka problematiseringar och vilka svar på den skolpolitiska frågan rörande 

läraryrkets status ges i de olika tidningarna och vid de två tidpunkterna? 
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1.2. BAKGRUND 
 
”Den utan jämförelse viktigaste yrkesgruppen på alla skolnivåer är lärarna 
och skolans möjligheter att fungera väl står och faller med lärarnas 
engagemang och duglighet.  Trots detta har både statsmakterna och 
utbildningsforskarna ägnat förhållandevis lite intresse åt hur olika 
skolreformer har påverkat eller kan förväntas påverka lärarkåren.” 

 
Orden kommer från Niklas Stenlås, fil. dr i historia på Institutet för framtidsstudier på 
Stockholms Universitet, och är hämtade från en rapport där han går igenom de många 
reformer som genomförts i svensk skola sedan det tidiga 1990-talet.9  
För den svenska skolan har genomgått ett väldigt stort antal reformer på senare tid. På 
förhållandevis kort tid har det svenska skolsystemet, via mängder av politikerbeslut 
om bland annat avregleringar och decentraliseringar, gått från att vara ett av världens 
mest centraliserade och byråkratiska till att bli ett skolsystem fokuserat runt valfrihet 
och marknadsstyrning, och där Sverige som enda land i världen tillåter aktiebolag att 
göra vinst på den skattefinansierade skolpengen.10 Sverige sågs så sent som på det 
tidiga 2000-talet som ett föregångsland vad gäller jämlikhet i skolan, enligt OECD, 
men har nu halkat ner under OECD:s snitt.11 

I detta svenska skolsystem är lärarbristen redan nu akut, men den kommer 
dessutom bara att växa framöver, enligt prognoserna. Enligt en prognos från SKL från 
2018 så behöver skolor och förskolor rekrytera 187 000 nya lärare fram till år 2031. 
– Om man inte tagit den här frågan på allvar tidigare – så gör det nu, sade Per-Arne 
Andersson, chef för SKL:s avdelning för utbildning och arbetsmarknad, under 2018.12 

Enligt rapporten ”Läraryrkets attraktionskraft på fallrepet”, publicerad av Lärarnas 
Riksförbund, så har söktrycket till lärarutbildningen sjunkit på ”ett dramatiskt sätt” 
och i rapporten beskrivs det att det låga söktrycket till lärarutbildningen i 
förlängningen hotar ”kvaliteten i den svenska skolan”. Detta kontrasteras mot att det 
1982, innan Sverige genomfört de många reformerna inom skolväsendet, var så att 
lärarutbildningen tillhörde de utbildningar som ”attraherade flest sökande per plats”.13 
Samma rapport slår fast att de svenska lärarlönerna utmärker sig negativt i 
internationella mätningar, där de ligger ”klart under OECD-genomsnittet” och att 
löneutvecklingen för framför allt grundskole- och gymnasielärare inte hängt med 
andra yrkens löneutvecklingar. Totalt sett har detta lett till att läraryrket tappat 
markant vad gäller anseende, då bara fem procent av lärarna skulle säga att deras yrke 
har hög status.14 Regeringskansliet slog 2015 fast att ”den svenska skolan befinner sig 

                                         
9 Niklas Stenlås. ”Läraryrket mellan autonomi och statliga reformideologier” i Arbetsmarknad & Arbetsliv, 
nummer 4, 2011, s. 11.  
10 Regeringen.se. ”Marknaden får inte styra skolan”. 2016-11-07.  
11 Lärarnas Tidning. ”OECD:s råd till Sverige: Begränsa det fria skolvalet”. 2017-04-04. 
12 Skolvärlden. “Lärarbristen ökar: Behövs 187 000 nya lärare”. 2018-02-21.  
13 Lärarnas Riksförbund. ”Läraryrkets attraktionskraft på fallrepet”. 2011.  
14 Regeringskansliet. “Lärarlönelyftet”. 2015-06-29.  
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i ett mycket allvarligt läge” och konstaterar att ”nyckeln för att vända utvecklingen” 
är ”skickliga och engagerade lärare”.15 

Anledningen till att jag valt att göra mina två nedslag i den skolpolitiska diskursen 
just åren 2010 och 2018 är på grund av att det mellan dessa två tillfällen hänt en hel 
del vad gäller läraryrket. Ett antal ytterligare reformer har hunnit genomföras och det 
kan ha påverkat både gestaltningen av yrket och den skolpolitiska diskursen i 
medierna. Under 2010 tog riksdagen beslut att en lärarlegitimation skulle införas16 
och under 2013 genomfördes en omfattande karriärtjänstreform som skulle göra det 
lättare för utbildade lärare att göra karriär inom sitt yrke, varpå ett mer allmänt 
lärarlönelyft genomfördes under 2016.17 

                                         
15 Regeringskansliet. “Lärarlönelyftet”. 2015-06-29. 

16 Utbildningsutskottet. “Legitimation för lärare och förskollärare”. 2010.  
17 Regeringskansliet. “Lärarlönelyftet”. 2015-06-29. 
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2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
 

2.1 GESTALTNINGSTEORI 
 
"… att rama in är att exkludera."18 
 
Citatet ovan kommer från fotografen Susan Sontag och handlar om hur ett 
journalistiskt fotografi aldrig kan vara helt transparent och visa ett helt 
händelseförlopp utan att det alltid ramar in en viss del av den stora bilden och därmed 
exkluderar det omkringliggande sammanhanget. Samma inramning sker även i 
skrivna nyhetsmedier – där journalister måste ta ställning till exakt vad som får plats i 
deras nyhetsartiklar. Vad som hamnar inom ramen och vad som lämnas utanför. 

Att använda sig av ”framing” – som i regel översätts till ”gestaltningsteori” – är 
att ”välja ut några aspekter av en uppfattad verklighet och göra dessa framträdande i 
en kommunicerande text”, enligt medieprofessorn Robert Entman.19 
Gestaltningsteorin är ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som pekar på hur 
nyhetsmedierna inte kan beskriva den objektiva verkligheten, så som den är, utan bara 
gestalta denna på olika sätt. Sakfrågor som existerar i den faktiska verkligheten 
kommer också till uttryck i medierna – men gestaltningsteorin tittar på hur dessa 
sakfrågor framställs och presenteras.20 Den amerikanska sociologen Gaye Tuchman 
beskrev det som att nyhetsmedierna håller upp ett fönster mot omvärlden för sina 
läsare eller tittare eller lyssnare, men att ”utsikten från fönstret beror på om fönstret är 
stort eller litet, har många paneler eller få, om glaset är grumligt eller klart eller om 
fönstret är riktat ut mot gatan eller mot bakgården”.21 Tuchman slår fast att 
journalisterna inte aktivt väljer att visa upp världen genom ett fönster av egen fri vilja, 
för att de vill vinkla nyheter utefter sin egen subjektivitet – utan att detta är ett resultat 
av hur medielandskapet är organiserat. Som journalist tvingas du använda dig 
av ”framing”, fortsättningsvis titulerat ”gestaltning”, och hur du än gör så gestaltar du 
verkligheten för dina lyssnare, tittare eller läsare. Gaye Tuchmans teorier från 1978 
utgår väldigt mycket från hur TV-mediet och dess journalister tvingas rama in nyheter 
genom kamerans gestaltning,22 men hennes teori om ett fönster som journalisten visar 
upp för läsaren tänker jag i denna studie använda på de skrivande journalisternas 
verklighet och dess begränsade spaltutrymme. 

Att gestalta någonting är att gå bortanför ett rent beskrivande av verkligheten: att 
använda sig av ”framing” kan berätta om kostnader alternativt vinster för det 
samhälleliga, det kan diagnosticera problem och det kan göra omdömen och det kan 

                                         
18 Susan Sontag. Regarding the pain of others. 2002, s. 46.  
19 Entman. ”Framing: Toward clarification of a fractured paradigm” i Journal of Communication, s. 52.  
20 Adam Shehata, ”Journalistikens dagordningar och gestaltningar” i Handbok i journalistikforskning. 2015, s. 360.  
21 Tuchman. Making News: A Study in the Construction of Reality, s. 1.  
22 Tuchman. Making News: A Study in the Construction of Reality  s. 119. 
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föreslå problemlösningar.23 Och kortfattat så används ”framing”, enligt Robert 
Entman, för att definiera ett problem för nyhetskonsumenten. I sin klassiska studie 
från 1993 hänvisar Entman bland annat till en studie av Kahneman & Tversky (1984) 
som visar på hur olika problemformulering kan generera helt olika respons från 
samma målgrupp, beroende på hur de blivit presenterade för problemet och vilka 
föreslagna lösningar de fått ta del av.24 Folk är generellt inte är så väldigt insatta i 
politiska frågor – vilket gör ”framing” till ett verkligt kraftfullt verktyg vad gäller att 
styra människors tankar och idéer kring vad som är kloka lösningar på problem.25  

Den svenske journalistikforskaren Adam Shehata hänvisar till att man inom 
politisk kommunikation skiljer mellan två former av makt: ”å ena sidan den så kallade 
dagordningsmakten som handlar om vilka frågor som ska debatteras” och ”å andra 
sidan den så kallade framing-makten som handlar mer om hur en fråga beskrivs och 
uppfattas av olika aktörer”.26 Min studie fokuserar på den sistnämnda: hur kampen ser 
ut gällande ”vilka verklighetsbilder som ska dominera” i gestaltningen av den 
skolpolitiska frågan om läraryrkets status. 

Studien handlar således inte om skolfrågan är uppe på dagordningen eller ej – utan 
hur den politiska frågan gestaltas i svenska medier.27 
 

2.2. EPISODISK OCH TEMATISK GESTALTNING 
 
En som vidareutvecklat teorin om gestaltning är den framstående medieforskaren 
Shanto Iyengar (1991), som fokuserar på episodiska respektive tematiska 
gestaltningar. En episodisk gestaltning av en skolpolitisk fråga kan exemplifieras 
genom att ett nyhetsmedium rapporterar om hur en enskild skola drabbats av att sakna 
behöriga lärare på skolan inför ett nytt läsår. En tematisk gestaltning av samma 
skolpolitiska fråga skulle, enligt Iyengar,28 däremot visa på samma neddragningar i ett 
bredare perspektiv: hur resurserna till skolan förändrats på statlig och kommunal nivå 
och vilka effekter detta fått för det kommunala skolväsendet i stort. En episodisk 
gestaltning gör ett kort och relativt kontextlöst nedslag i en specifik nyhetshändelse, 
medan den tematiska gestaltningen i stället försöker sätta det uppkomna problemet i 
ett större strukturellt sammanhang där det ges en mer ”abstrakt kontext”.29 

Den journalistiska forskningen innefattar redan begreppen episodiska och 
tematiska gestaltningar när Iyengar ger ut sin bok ”Is anyone responsible?” (1991), 
men det Iyengar gör i sin studie om tv-mediets ”framing” är att visa på att dessa olika 
typer av gestaltningar genererar olika tolkningar hos mediekonsumenterna, vad gäller 

                                         
23 Entman. ”Framing: Toward clarification of a fractured paradigm” i Journal of Communication. s. 52.  
24 Ibid, s. 54.  
25 Ibid, s. 56.  
26 Adam Shehata. ”Valmanifestens bilder av Sverige – kampen om gestaltningarna” i Väljarna, partierna och 
medierna. 2006, s. 32.  
27 Shehata 2015, “Journalistikens dagordningar och gestaltningar” i Handbok i journalistikforskning, s. 362.   
28 Iyengar, Is anyone responsible?, s. 14.  
29 Ibid, s. 14. 
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vilka som bör hållas ansvariga för lösningen av den politiska frågan. Iyengar bygger 
vidare på vetskapen om att det tidsbegränsade nyhetsmediet har en förkärlek för de 
mer kortfattade episodiska gestaltningar30 – men visar på hur detta får en direkt 
betydelse för hur tittarna ser på det framställda problemet och dess potentiella lösning. 

Denna studie ska använda Iyengars teorier om episodisk och tematisk gestaltning 
och dess respektive påverkan på mediekonsumentens syn på en politisk fråga för att 
se hur mediernas val av gestaltning påverkar den svenska skolpolitiska frågan om 
läraryrket. 

En episodisk gestaltning av ett ämne tolkas nämligen av mottagarna som ett 
problem på den individuella nivån medan en tematisk gestaltning, som ger bakgrund 
och kontext, gör att mottagaren tolkar nyheten och problemet som att det hör hemma 
på den samhälleligt politiska nivån. Detta hänger i sin tur direkt ihop med vem som 
bör hållas ansvarig för lösningarna på det framställda problemet: om problemet bör 
lösas på individuell nivå eller om problemet behöver lösas av politiker på en 
strukturell samhällsnivå.31 

Hur tidningar väljer att gestalta läraryrket och dess position i svensk skola utifrån 
ett episodiskt eller tematiskt perspektiv kan således vara av stor vikt för hur läsarna 
ser på de problem och utmaningar som läraryrket står inför: om det är ett problem 
som löses via enkla och snabba lösningar eller om förbättringar för läraryrket kräver 
systemskiftande och mer uppslitande förändringar i det svenska skolsystemet. 
 

2.3. MEDIELOGIK 

 
Det finns förstås en bestämd ram för vad medierna har utrymme att visa upp av 
världen. Där gestaltningsteorin försöker beskriva hur denna ram ser ut och vilka 
konsekvenser det får för exempelvis problemformuleringen så används ofta 
begreppet ”medielogik” för att förklara varför mediernas ramar ser ut som de gör. 
Medielogiken kommer inte att vara primära teorier i denna studie, men behöver finnas 
med som fond för att ge förståelse för varför gestaltningarna ser ut som de gör i 
svenska tidningar. 

Varför premieras vilka typer av nyheter framför andra? Peter Luthersson slår fast 
att var och en ”som är verksam inom medievärlden känner idag av ett populistiskt 
tryck” som gör att ”det lättillgängliga och lättsamma” ständigt premieras.32 Även 
Shanto Iyengar konstaterar kortfattat att mer kortfattade gestaltningar är dominerande 
delvis på grund av att medierna inte har tid eller plats att sätta allting i en mer 
avancerad kontext.33 Det sker miljarder händelser runtom i världen varje dag: 
medierna har bara plats för si och så många i sina tidningar eller 

                                         
30 Iyengar,. Is anyone responsible?,, s. 2.  
31 Ibid,, s. 15.  
32 Peter Luthersson. “Medialiseringen av samhället, kommersialiseringen av medierna, marginaliseringen av 
skönlitteraturen” i Medialiseringen av Sverige. 1997, s. 43.  
33 Iyengar,. Is anyone responsible?, s. 14. 
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nyhetsprogram.34 ”Det moderna mediesamhället utmärks av ett överskott på 
information och ett underskott på uppmärksamhet”, enligt den betydande svenske 
medieforskaren Kent Asp, som varit en förgrundsfigur vad gäller att studera svenska 
valrörelser.35  

Även den brittiske medieforskaren Denis McQuail har varit central i att visa på 
hur medielogiken gör att medierna stereotypiserar och förenklar politiska sakfrågor 
som skulle tjäna på att gestaltas mer komplext och nyanserat.36 

Denna studie bygger vidare på denna kunskap och visa på vad dessa 
förutsättningar leder till, vad gäller synen på läraryrkets problem och lösningar. 
 

2.4. PROBLEMATISERINGAR I DISKURSEN 
 
Diskurs är ett av de mest omdebatterade och mångfacetterade begreppen inom den 
sociologiska vetenskapen och sedan Michel Foucault introducerade begreppet har det 
använts för analys på många olika sätt, med flera olika diskursiva analysinriktningar. 

En diskurs kan sammanfattningsvis ses som ett ”regelsystem” som bestämmer vad 
som betraktas som sant eller falskt, vad som ses som kunskap och vem som får uttala 
sig om vad.37 I sin installationsföreläsning vid Collège de France i december 1970 
sade Foucalt följande om de ”utestängningsprocedurer” som är närvarande i en 
diskurs: ”Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när 
som helst och, slutligen, att inte vem som helst får tala om vad som helst”.38 

Foucault talar om att befinna sig ”i det sanna”, där det inte spelar någon roll ifall 
det någon säger är banbrytande och sant – om denne någon inte gör det inom reglerna 
för diskursen.39 

En diskurs är därmed ”en praktik som frambringar en viss typ av yttranden”, där 
den centrala enheten att analysera är uttrycken som sker inom diskursen.40 I min 
studie ska jag analysera just detta och försöka se hur gestaltningarna i medierna 
påverkar den skolpolitiska diskurs som läraryrket inryms i. 

För klart är att medierna har en stor roll i formandet av diskurser. Medieprofessorn 
George Gerbner slog 1985 fast att den massmediala kommunikationen hade 
möjligheten att vara ”public-making”: alltså att massmedia kunde skapa ett 
gemensamt kollektivt medvetande.41 En kulturs kommunikation, via bland annat 
medierna, informerar inte bara om verkligheten utan formerar bilder i det kollektiva 

                                         
34 Jesper Strömbäck. ”Journalistikens nyhetsurval och nyhetsvärderingar” i Handbok i journalistikforskning. 2015. 
s. 151.  
35 Kent Asp. Mäktiga massmedier. 1986, s. 359. 
36 McQuail, Dennis, Mass Communication Theory, 1984, s. 131. 
37 Göran Bergström Göran & Kristina Boréus. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys. 2012, s. 358.  
38 Michel Foucault. Diskursens ordning. 1971, s. 7.  
39 Foucault.  Diskursens ordning, s. 25.  
40 Bergström, & Boréus. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 
2012, s. 358.  
41 Gerbner, George. “Mass media discourse: Message system analysis as a component of cultural indicators” i 
Discourse and Communication. 1985, s. 15.  
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medvetandet och är därmed med och konstruerar attityder, idéer och preferenser under 
rådande diskurs.42 Medierna är en central gestalt i formandet av dessa diskurser och 
spelar en viktig diskursiv roll i all social och politisk förändring, vad gäller dess makt 
över att diktera verklighetsbeskrivningen.43 

Att studera diskursen i media rörande läraryrket är således bland annat att titta på 
vad som tillåts sägas, men också av vem och vilka som tillåts vara ”frame sponsors”: 
de aktörer som får vara med och forma gestaltningen av sakfrågan.44  

Denna studie ska bland annat studera vilka som får komma till tals i mediernas 
gestaltningar av läraryrket, för att på så sätt få syn på vilka som ges rätten att vara 
just ”frame sponsors” vad gäller den skolpolitiska frågan runt läraryrket. 

En viktig aspekt inom varje diskurs är kampen om att formulera problemen och de 
potentiella lösningarna. Och vad gäller problemformulering i medierna så har Carol 
Lee Bacchi pekat på hur de ”problem” som medierna lyfter inte är problem i någon 
rent objektiv bemärkelse, utan sociokonstruktivt skapade ”problematiseringar” som i 
sig är en funktion av rådande diskurs.45 Hon är inne på att det som problematiseras till 
stor del avgör vad som kommer att föreslås som lösningar och hennes utgångspunkt är 
att försöka synliggöra problemformuleringen genom att ställa en rad frågor till sitt 
studerade material. Genom att studera hur problematiseringar presenteras i den 
politiska debatten så kan man också få syn på vad som lämnas därhän, vad gäller 
föreslagna lösningar.46 

Min studie ska använda Bacchis teorier om ”problematiserande”, 
eller ”problemframställning”, för att titta på om mediernas gestaltning av läraryrkets 
problem leder till att en viss typ av lösningar på problemen blir dominerande i den 
skolpolitiska diskursen i svenska dagstidningar och fackligt utgivna tidningar. Genom 
detta kommer man också kunna analysera vilka lösningar som medierna är med 
och ”producerar” i diskursen och vilka eventuella utestängningsprocesser som deras 
gestaltningar ger upphov till.47 
 

2.5 FRAMSTÄLLNINGEN AV LÄRARYRKETS STATUS I MEDIERNA 
Det finns tidigare studier som tittat på hur läraryrket gestaltats i medierna, där det 
kanske mest framträdande bidraget är Matilda Wiklunds avhandling ”Kunskapens 
fanbärare” från 2006, där hon försökt kartlägga hur diskursen sett ut under 1990-talet. 

Genom att studera hur problematiken runt läraryrkets status gestaltats på Dagens 
Nyheters ledarsida under decenniet kommer hon fram till slutsatsen att det ”centrala i 
problematiken är bristen på lärare”, som i sin tur beror på ”dålig löneutveckling och 
försämrade arbetsvillkor”. Dessutom kommer hon fram till att 1990-talet präglats av 

                                         
42 Gerbner. “Mass media discourse: Message system analysis as a component of cultural indicators” i Discourse and 
Communication. s. 14.  
43 Robert Fiske. Media Matters: Everyday Culture and Political Change. 1994, s. 10.  
44 Shehata. ”Journalistikens dagordningar och gestaltningar” i Handbok i journalistikforskning, s. 363.  
45 Carol Lee Bacchi, Women, Policy and Politics: The Construction of Policy Problems. 1999. s. 49.  
46 Bacchi. Women, Policy and Politics: The Construction of Policy Problems, s. 63.  
47 Foucault. Diskursens ordning. s. 11.  
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en ”politisk strävan bort från ämneskunskap som även den bidragit till minskad status, 
attraktivitet och kvalitet i läraryrket”.48 Enligt Wiklund har det reformtäta 1990-talet, 
där skolan kommunaliserades och friskolereformen genomfördes, placerat det svenska 
skolsystemet ”mitt i marknadsekonomin”49 och DN:s beskrivning av läraren som 
entreprenör på skolmarknaden kallar Wiklund för ”den nyliberala diskursen”.50 

Vad gäller de tidiga reformernas påverkan på svensk skola har även Niklas Stenlås 
(2011) tittat på hur svensk skola genomgått ett ideologiskt skifte, där han 
sammanfattat att den mål- och resultatstyrning som nu styr svenskt skolväsende har 
fört med sig en ”managementideologi”. Detta nya tankesätt har, enligt Stenlås studier, 
medfört en tanke om att lärare på ett individuellt plan måste belönas på olika sätt – 
antingen med karriärmöjligheter eller höjd lön – för att motiveras att göra ett gott 
arbete. Förr var lönen kollektivt satt enligt färdigställda tariffer, baserade på 
erfarenhet, men ideologiskiftet har medfört en individuell lönesättning för lärare: 

”Den som inte belönas ordentligt kan inte heller förväntas prestera väl. Medan 
lönen i teorin är ovidkommande för den professionelle är den tvärtom avgörande inom 
managementideologin”, skriver Stensås.51 

I denna studie undersöks hur medierna är med och gestaltar läraryrket, vilket 
skulle kunna påverka hur mediekonsumenterna ser på yrket och dess status. Men 
själva faktumet att läraryrket tappat i status i samhället råder det ingen tvekan om. En 
undersökning från 2009 visar att läraryrket fullständigt rasat på listan över de yrken 
som anses ha högst status i samhället. När motsvarande undersökning genomfördes på 
1950-talet hamnade läraryrket på tredje plats över de yrken som hade allra högst 
status – men nu återfinns det första läraryrket (gymnasielärare) först på plats 44 av de 
hundra rankade yrkesgrupperna.52 

Iman Harramis diskursanalytiska uppsats från Södertörns Högskola 2010 slår fast 
att debatten i media ”reproducerar faktum att läraryrket är i kris och att statusen måste 
höjas”.53  Kristina Eriksson vid Uppsala Universitet har tittat på hur lärarprofessionen 
gestaltas och ”konstrueras” i Dagens Nyheter under våren 2011 och kommer fram till 
att den bild som konstrueras mest genomgående är den av en lärare som inte har 
någon möjlighet att påverka sin arbetssituation, vilket kan ”påverka synen på 
läraryrkets professionalisering negativt”.54  

I denna studie ska jag bygga vidare på denna tidigare forskning, men inte fastna 
vid just negativ eller positiv gestaltning utan lägga ett större fokus på huruvida medias 
ramar för gestaltningen är episodiskt smala eller tematiskt vida. 

                                         
48 Mathilda Wiklund. Kunskapens fanbärare – den goda läraren som diskursiv konstruktion på en mediearena. 
2006, s. 125.  
49 Wiklund, Kunskapens fanbärare – den goda läraren som diskursiv konstruktion på en mediearena, s. 90. 
50 Ibid, s. 197. 
51 Stenlås.”Läraryrket mellan autonomi och statliga reformideologier” i Arbetsmarknad & Arbetsliv, nr. 4, s. 19.  
52 Lennart G Svensson & Ylva Ulfsdotter Eriksson. Yrkesstatus. En sociologisk studie av hur yrken uppfattas och 
värderas. 2009. s. 32.  
53 Iman Harrami. Läraren har tappat sin status och förvandlats till en underbetald dussinakademiker. 2010, s. 33.  
54 Kristina Eriksson. Konstruktionen av läraren i media: En studie av skoldebatten kring Zarembas artikelserie ’Hem 
till skolan’ i Dagens Nyheter. 2012, s. 27.  
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3. METOD OCH MATERIAL 
 

Jag har valt att göra en diskursanalytisk studie för att på bästa sätt kunna använda mig 
av framför allt Entmans, Tuchmans och Iyengars gestaltningsteoretiska ingångar för 
analys av den skolpolitiska diskursen i svenska medier under valrörelserna 2010 och 
2018. För att på bästa sätt fylla en inomvetenskaplig lucka har jag valt att arbeta med 
en jämförande analys mellan vanliga dagstidningar och tidningar utgivna av lärarnas 
två fackförbund, för att kunna studera eventuella skillnader vad gäller gestaltning och 
analysera hur detta påverkat problematiseringarna i de olika diskurserna. 

 

3.1. KÄLLMATERIAL OCH AVGRÄNSNING 
 
Det källmaterial jag arbetat med är hämtat från mediearkivet Retriever, som är 
Nordens största digitala nyhetsarkiv som sammanställer såväl tidningsartiklar utgivna 
i fysisk pappersform som texter publicerade på webben.  

För att avgränsa materialets storlek och för att kunna uppnå syftet i min studie har 
jag valt att använda mig av artiklar från de mer kommersiella dagstidningarna 
Aftonbladet och Dagens Nyheter samt de fackförbundsutgivna tidningarna Lärarnas 
Tidning och Skolvärlden. Valet av dessa fyra tidningar har gjorts för att det får ses 
som två olika ”nyhetsinstitutioner” som kan representera en vanlig tidningsdiskurs 
och en facklig diskurs. Dagens Nyheter och Aftonbladet förvisso är en kvälls- 
respektive morgontidning, men trots det så kan man – enligt Jesper Strömbäck 
– ”förvänta sig stora likheter” mellan dessa två tidningar som sorteras in som likadana 
typer av nyhetsinstitutioner.55 De skillnader som kan finnas mellan dessa två tidningar 
ger dessutom materialet en bra bredd och kan på ett trovärdigt sätt sägas vara 
representativt för diskursen i de vanliga dagstidningarna. Vad gäller 
inomvetenskapliga luckor så lyser fackliga tidningsdiskursen med sin frånvaro i den 
tidigare forskning om läraryrket som jag tagit del av, där många fokuserat på enbart 
dagstidningar av mer kommersiell natur.   

Genom att välja dessa fyra olika tidningar och genom att välja att göra två nedslag 
inför två valrörelser, 2010 och 2018, så blir gestaltningsteori- och diskursanalysen i 
denna studie därmed aktuell i flera led, där den inte bara blir longitudinell (då den 
tittar på om gestaltningen av läraryrket förändrats över tid, i de två olika 
diskurserna),56 utan också kan jämföra om och hur gestaltningen skiljer sig mellan de 
kommersiella tidningarna och fackförbundens två tidningar. 

                                         
55 Strömbäck. ”Journalistikens nyhetsurval och nyhetsvärderingar” i Handbok i journalistikforskning. s. 156. 
56 Mimmi Barmark & Göran Djurfeldt.  Statistisk verktygslåda 0. 2015. s. 42.  
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Avgränsningen vad gäller att använda just dessa fyra tidningar har gjorts för att 
materialet ska vara möjligt att överblicka och för att först kunna få en översikt över 
den samlade skolpolitiska diskursen för att sedan också hinna gå in med ingående och 
studera materialet utifrån den gestaltningsteori som är central i denna studie.  
 

3.2. URVAL 
Artiklarna som rör läraryrket har hämtats från två perioder: tre veckor innan 
riksdagsvalet 2010 (31 augusti–19 september) samt tre veckor innan riksdagsvalet 
2018 (19 augusti–9 september). Att avgränsa materialet till att just handla om tre 
veckor innan respektive riksdagsval är en beprövad strategi inom just journalistiska 
undersökningar som utgår ifrån gestaltningsteori. Jesper Strömbäck och Lars Nord har 
studerat politisk kommunikation inför flera olika svenska riksdagsval och slår fast att 
i ”en representativ demokrati tillhör valrörelserna de absolut viktigaste perioderna” 
och att en ”valrörelseundersökning”, som de kallar det, på ett föredömligt sätt kan 
studera mediernas bevakning av valrörelsen.57  

Då just skolan varit en central valfråga i båda dessa riksdagsval finns det 
anledning att studera hur medierna porträtterar skolfrågan och läraryrket i anslutning 
till att svenska folket ska bestämma hur de ska lägga sina röster. 

Materialet har samlats in genom sökningar på följande ord och 
ordkombinationer: ”läraryrkets status”, ”läraryrket”, ”lärare”, ”lärare + status”, där 
vissa sökningar renderat i nästan uteslutande relevanta artiklar, medan andra (så som 
den bredare sökningen på ”lärare”) behövt gallras igenom ordentligt för att sortera ut 
material som är aktuellt för just min studie. Artiklar som bara nämner ordet ”lärare”, 
utan att gestalta yrket på något sätt, har gallrats bort, men i materialet har infogats 
flera fall där läraryrket inte stått i fokus för artikeln utan bara nämns som hastigast – 
exempelvis i längre reportage. I dessa fall har jag ansett att yrket på något sätt ändå 
gestaltats, även om det varit synnerligen kortfattat och episodiskt. Detta blir därför 
viktiga inslag i den totala diskursen och inte minst utifrån en studie som inriktar sig 
mycket på mediernas episodiska och tematiska gestaltningar. Valet att inkludera hela 
floran av texter i mitt material – från debattartiklar till nyhetsartiklar – har att göra 
med att en diskursanalytisk studie bör studera helheten av all språklig interaktion för 
att få en uppfattning om hur diskursen ser ut.58 

Den noggranna gallringsprocessen har givit mig ett källmaterial som består av 58 
texter för treveckorsperioden inför riksdagsvalet 2010 och 56 texter för motsvarande 
period 2018. I de fall där en nyhetsartikel först publicerats på webben för att sedan 
dyka upp på nytt i tidningsform så har jag valt den sistnämnda, då denna ofta är mer 
genomarbetad och färdig i sin form än sin digitala förlaga. 
 
 

                                         
57 Jesper Strömbäck & Lars Nord. Väljarna, partierna och medierna. 2006, s. 9–10.  
58 Göran Ahrne & Peter Svensson. Handbok i kvalitativa metoder. 2011. s. 159.  
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3.3. METOD FÖR BEARBETNING OCH ANALYS 
 

Syftet med denna studie är att studera hur svensk media gestaltat läraryrket inför två 
olika val på 2010-talet. För att på bästa sätt få användning av gestaltningsteorin och 
kunna få fram svar på hur medierna via sina gestaltningar av denna politiska fråga 
varit med och format diskursen runt läraryrket har jag valt att göra en kvalitativ studie 
av diskursanalytisk modell. Jag har valt att göra på detta sätt, i stället för att 
exempelvis ha gjort en mer kvantitativ studie över artiklarna om läraryrkets status, för 
att de studerade texterna inte är intressanta som delar i sig – utan att de tillsammans 
bildar en större helhet. Genom den breddade formen av textanalys som en 
diskursanalytisk studie erbjuder kan jag få syn på denna diskursiva helhet.59  

För att göra detta krävs det en intensiv och noggrann läsning av materialet.60 En 
diskursanalys har ”många möjligheter”, då det inte finns någon på förhand 
konstruerad analysmodell eller någon färdig statistisk teknik som genomför dennes 
analys,61 men detta ställer å sin sida stora krav på metodiken. För att skänka min 
undersökning trovärdighet och validitet har jag fokuserat på att redogöra grundligt för 
hur jag gått tillväga och att de olika stegen i den diskursanalytiska processen är 
transparenta, för att kunna hävda att studien har en intersubjektiv acceptans.62 

I ett allra första steg har jag därför samlat in det material som varit av värde för att 
kunna analysera gestaltningarna av läraryrket i de båda diskurserna. Här har ett 
kvantitativt kodschema upprättats för att i första hand kunna få syn på de 
övergripande mönstren i en överblickande sammanfattning. Att kombinera en 
kvantitativ och kvalitativ metod är en beprövad strategi för att på bästa sätt kunna ta 
sig an ett större textmaterial63 och ge sig själv en överblick och känsla för diskursen.64 
Denna första genomläsning gav också idéer på hur jag rent kvalitativt skulle gå vidare 
och i alla typer av diskursanalytiska studier bör forskaren, enligt Ahrne och Svensson, 
vara öppen för nya idéer och ledtrådar till sitt material.65 

Vid skapandet av kodschemat var det viktigt att jag etablerade ett antal initiala 
frågeställningar att rikta mot det studerade textmaterialet. Dessa frågeställningar var 
synnerligen enkla och sorterade helt sonika upp vilken typ av text det rörde sig om, 
huruvida texten framställde läraryrket i en positiv eller negativ dager (eller om dess 
status gestaltades neutralt) och vem eller vilka som i texten fått uttala sig om 
läraryrket. Därefter har jag vid en andra genomläsning av materialet studerat texterna 
mer djuplodande och kvalitativt för att försöka utröna huruvida texten gör en 
gestaltning av läraryrket som är episodisk eller tematisk, utifrån den metodik som 
Shanto Iyengar föreskriver.66 Väldigt få nyhetsinslag är dock enkom episodiskt eller 
                                         
59 Bergström, & Boréus. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s. 353.  
60 Essaiasson, Peter; mfl. Metodpraktikan. 2017. s. 211.  
61 Ahrne & Svensson. Handbok i kvalitativa metoder. s. 164. 
62 Barmark & Djurfeldt. Statistisk verktygslåda 0. s. 48.  
63 Ibid, s. 26-27. 
64 Ahrne & Svensson. Handbok i kvalitativa metoder. s. 159. 
65 Ibid, s. 160–164.  
66 Iyengar. Is anyone responsible?, s. 18. 
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tematiskt gestaltade, då de allra flesta innehåller delar av både och Iyengar beskriver 
att även det mest närgångna porträtt av en hemlös i förbifarten kan nämna någonting 
om den nationella fattigdomsstatistiken – och tvärtom: att även en tematisk 
gestaltning av ett ämne kan exemplifieras genom episodiska inslag. Däremot så är det 
ofta så att en typ av gestaltning – episodisk eller tematisk – är den som är den 
dominerande när en specifik nyhet ska ramas in.67 Vad gäller operationaliseringen av 
teorierna om episodisk och tematisk gestaltning har jag, vilket Iyengar 
rekommenderar,68 beslutat att kategorisera de samlade artiklarna i materialet enligt ett 
binärt kodschema; om exempelvis en tematisk gestaltning är den dominerande i en 
artikel så har denna artikel sorterats som helt och hållet tematisk. För att genomföra 
denna sortering krävs förstås dock tydliga regler för vilka frågor som ska ställas till 
materialet69 och för variabeln som sorterar texterna i episodiska eller tematiska 
gestaltningar har följande fråga ställts till texten: ”Gestaltar denna text läraryrket ur en 
vidare och mer strukturell skolpolitisk kontext?”. Om svaret till övervägande del 
ansågs vara ett ja så sorterades texten som en tematisk gestaltning, annars tvärtom 
som episodisk: siffror som redovisas i diagramform.  

I nästa del av denna studie använder jag mig av teorin från Carol Lee Bacchi70 för 
att studera hur medierna gestaltar problemen i det insamlade materialet som rör det 
svenska läraryrket.  Framför allt för att besvara frågan vilka effekter – exempelvis 
förslag på lösningar – som ”produceras” av mediernas framställning av yrket. Genom 
att belysa problematiseringarna i diskursen kan man också få syn på vad som lämnas 
utanför, vad gäller föreslagna lösningar:71 hur mediernas gestaltningar är 
medverkande i vad Foucault kallar för diskursens utestängningssystem.72 

Jag har därför, som Bacchis teori föreslår,73 ställt nya frågor till mitt material 
utifrån hur frågan om läraryrket problematiseras. ”Vad är problemet representerat 
som?” är en av de frågor som Bacchi själv lyfter upp som exempel på hur man kan få 
syn på hur medierna är med och gestaltar en fråga och precis den frågan har jag ställt 
till de studerade artiklarna. I detta skede har det inte gått att göra samma enkla 
sammanfattningar i kodschemat utan här har jag i stället fått sammanfatta 
problemformuleringen i var och en av artiklarna mer utförligt och lyft ut citerade 
stycken ur artiklarna.  

Samma typ av kodifiering har gjorts även av ”Föreslagna lösningar” i mitt 
kodschema, där jag skrivit upp alla potentiella lösningar på de problematiseringar som 
nämns i artiklarna. Detta för att min analysdel ska kunna ge svar på vilka typer av 
förslag på lösningar som medierna är med och lyfter fram och stänger ute via sin 
gestaltning av problematiseringarna, vilket Bacchis teorier föreskriver.74  Lösningarna 
har sammanställts på samma sätt som problematiseringarna och det är i de flesta fall 
                                         
67 Iyengar. Is anyone responsible?, s. 18.  
68 Ibid, s. 18. 
69 Essaiasson. Metodpraktikan. s. 207.  
70 Bacchi. Women, Policy and Politics: The Construction of Policy Problems, s. 49. 
71 Bacchi. Women, Policy and Politics: The Construction of Policy Problems. s. 63.  
72 Foucault. Diskursens ordning. s. 11. 
73 Bacchi. Women, Policy and Politics: The Construction of Policy Problems. s. 57.  
74 Ahrne & Svensson. Handbok i kvalitativa metoder. s. 156.  
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en föreslagen lösning per text, men flera texter innehåller fler än ett förslag på 
lösning.  

Därefter är det min kvalitativa tolkning som står i centrum, vad gäller hur 
läraryrket ”problematiserats” och hur det påverkat de föreslagna lösningarna i 
diskursen. Det är nämligen varje diskursanalytikers uppgift att ”frilägga den tolkning” 
som finns att hitta i materialet.75 Och även om Bacchis frågeställningar är konkreta så 
är hennes metodik – hur man ska arbeta med frågeställningarna – inte helt glasklar, 
varför jag har varit tvungen att själv fundera ut hur analysen ska genomföras.76 

Även i detta fall blir det viktigt att dels sammanställa kvantiteten vad gäller 
problematiseringar och föreslagna lösningar, för att få en första uppfattning – för att 
därefter lyfta ut många citat ur materialet för att ge läsaren konkreta exempel på vad 
min analys av respektive diskurs bygger på, för att skänka studien validitet och 
intersubjektivitet.  
 

3.4 KRITIK MOT METODEN 
Kvalitativa studier, inte minst diskursanalyser, anklagas ofta för att tolkningarna som 
görs är ”alltför beroende av den enskilda forskaren eller utredaren”.77 Och som 
blivande lärare med ett intresse för mitt kommande yrke får jag erkänna att filosofen 
Hans-Georg Gadamers har rätt i att alla närmar sig alla typer av texter med en viss 
förförståelse, då jag själv får sägas vara relativt insatt i den skolpolitiska debatten.78 
Men all samhällelig forskning innebär aktiva handlingar och val. ”Samhället visar inte 
upp sig självmant för oss utan vi måste inta ett perspektiv, välja fokus, metoder, 
teorier”, skriver Peter Svensson, och detta har även jag tvingats till.79  

För att på bästa sätt skänka intersubjektiv acceptans till min studie har jag därför 
varit tydlig och transparant kring den metod jag valt att använda och försökt härma de 
som tidigare försökt studera en medial diskurs utifrån gestaltningsteorin.80 Jag är 
medveten om att skiljelinjen mellan de episodiska och de tematiska gestaltningarna 
knappast är positivistiskt glasklar utan rymmer en viss subjektiv tolkning, men därför 
är min förhoppning är att valet att frekvent och genomgående citera ur de hänvisade 
texterna ska kunna tydliggöra varför jag valt att kategorisera texterna som jag har 
gjort och därmed skänka reliabilitet till de mer kvantitativa redovisningarna i 
studien.81 

En annan kritik som kan tänkas riktas mot min undersökning är tidsperioden. 
Valet att undersöka medierna just inför två olika valrörelser gör självklart att 
mediernas gestaltning av politiska frågor ser annorlunda ut än under en vanlig 
treveckorsperiod mitt emellan två riksdagsval. Såväl Lars Nord och Jesper Strömbäck 

                                         
75 Ahrne & Svensson. Handbok i kvalitativa metoder. s. 155.  
76 Ibid, s. 156. 
77 Ibid,. s. 189. 
78 Bergström, & Boréus. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. s. 31.  
79 Ahrne & Svensson. Handbok i kvalitativa metoder. s. 189.  
80 Barmark & Djurfeldt. Statistisk verktygslåda 0. s. 53.  
81 Essaiasson. Metodpraktikan. s. 209.  
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(2006) som Iyengar (1991) slår fast att valrörelser ofta präglas av ett stort fokus på 
konkurrens, där politik ofta gestaltas som ”ett spel om makten”.82 83 Detta har 
självklart inverkat på materialet och för att kunna dra mer generella slutsatser om hur 
den allmänna skolpolitiska debatten om läraryrket gestaltas i den mediala diskursen 
hade en annan period kunnat väljas. Däremot så stod just utbildningsfrågan – och 
därmed frågan om läraryrket och dess status – i stort fokus vad gäller väljarintresse 
inför bägge dessa val.84 85 Detta bör ha inneburit att de skolpolitiska frågorna stått i ett 
stort medialt fokus under de tre studerade veckorna 2010 och 2018, vilket gör det 
extra intressant att titta på gestaltningen av den politiska frågan om läraryrket. 

Det går också att rikta kritik mot att valet av medier är tidningsmedier av mer 
gammaldags natur, i ett medialt landskap som mer och mer präglas av sociala medier 
och där traditionella nyhetsmedier har tappat mark.86 Det skulle därför kunna hävdas 
att gestaltningsteorin som utgår från hur gammeldags media gestaltar ämnen har 
tappat lite av sin vikt – men faktum är att den moderna journalistforskningen 
fortfarande riktar ett stort fokus mot gamla massmedier och att utvecklingen inte gjort 
de äldre teorierna överspelade.87 
 

 

                                         
82 Strömbäck & Nord. Väljarna, partierna och medierna. s. 12. 
83 Iyengar. Is anyone responsible?, s. 15. 
84 Valforskningsprogrammet. Väljarnas viktigaste valfrågor. 
85 SVT.se. Viktigaste frågorna. [https://www.svt.se/special/valu2018-valjarnas-viktigaste-fragor/] 
86 Strömbäck. Medier, makt och samhälle. s. 11.  
87 Shehata. ”Journalistikens dagordningar och gestaltningar” i Handbok i journalistikforskning, s. 367.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
 

4.1. KVANTITATIV STUDIE AV DEN MEDIALA DISKURSEN 
 
4.1.1. 2010 ÅRS GESTALTNING AV LÄRARYRKET I SIFFROR 
 
För att först kort och kvantitativt sammanfatta 2010 års gestaltning av läraryrket i de 
svenska tidningar jag valt för denna studie så har jag initialt upprättat ett kodschema 
av den studerade textmängden. Detta kodschema ger följande resultat för 2010 års 
samling av texter som rör läraryrket, vad gäller vilken typ av texter som studerats:  
 

 
 
Av 58 publicerade texter så sorteras hela 45 in som nyhetstexter. Därtill läggs sju 
debattartiklar, två längre reportage, två politiska analyser och en krönika och en 
ledartext.  

I nedanföljande diagram ser vi hur läraryrket har gestaltats i artiklarna: 
 

 
  
23 av de totalt 58 texterna gestaltar läraryrket i negativ dager: som ett yrke i problem 
och där saker och ting behöver åtgärdas. I undersökningen hittas samtidigt bara fyra 
texter som lyfter läraryrket som gör en positiv gestaltning av yrket, medan 31 texter 

45; 78%

7; 12%

2 2 11

Typ av artikel:

Nyhetsartikel Debattartikel Reportage Politisk analys Ledare Krönika

4; 7%

23; 40%31; 53%

Gestaltning:

Positiv Negativ Neutral
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sorteras in som neutrala, då de nämner läraryrket men varken gestaltar själva yrket 
eller dess status som någonting positivt eller negativt.  
 
4.1.2 2018 ÅRS GESTALTNING AV LÄRARYRKET I SIFFROR 
 

 
 
De tre veckorna innan valet 2018 sammanställs i följande siffror, enligt det 
kvantitativa kodschemat: av totalt 56 texter är 28 nyhetstexter och 18 debattartiklar. 
Därtill finner vi fyra ledartexter, tre reportage, två enkäter och en krönika. 

Gestaltningen av läraryrket ser ut som följer: 
 

  
 
I hela 40 av 56 fall i 2018 års studerade material är gestaltningen negativ. Tretton 
texter kategoriseras som neutrala medan bara tre artiklar gestaltar läraryrket positivt. 
 
 
4.1.3. JÄMFÖRELSE MELLAN SIFFRORNA 
 
Det mest noterbara i den direkta jämförelsen mellan siffrorna från 2010 och 2018 års 
gestaltning av läraryrket är att andelen negativt gestaltade artiklar är långt fler inför 
valet 2018. I mer än två tredjedelar av fallen så gestaltas läraryrket negativt i 
medierna under 2018 års valrörelse. Detta jämfört med 2010 års valrörelse, där de 
negativa gestaltningarna motsvarade en bra bit under hälften. 
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Tidigare studier på området88 89 90 har kommit till slutsatsen att media gestaltar 
läraryrket på ett övervägande negativt sätt, men även om fokus i denna undersökning 
inte ska fokusera runt dessa siffror så är det en noterbar ökning i den negativa 
gestaltningen. Detta bör dock – utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv – ses som en 
relativt naturlig förlängning av den sociala praktiken, där lärarbristen ute i yrket har 
fortsatt skena iväg ytterligare och frågan om hur denna ska lösas av naturliga skäl 
tagit ännu större plats – även i mediernas diskurs. 

Ökningen av negativ gestaltning noteras samtidigt som att andelen debattartiklar 
samtidigt har ökat betänkligt mellan 2010 och 2018 års studerade mediala diskurs: 
från att ha varit sju stycken debattartiklar under 2010 har mängden mer än fördubblats 
under 2018. Detta har hjälpt till att forma den negativa gestaltningen av läraryrket, då 
fler än två tredjedelar av debattartiklarna gestaltar yrket negativt på ett eller annat sätt. 
 

4.2. EPISODISK OCH TEMATISK GESTALTNING 
 

4.2.1. 2010 ÅRS SAMMANLAGDA DISKURS 
 

 

Vad gäller andelen artiklar som gestaltar läraryrket episodiskt och tematiskt så 
summeras det som följer för 2010 års totala diskurs, där både dagstidningarna och 
facktidningarna ingår: 40 artiklar sorteras som episodiska gestaltningar medan 16 av 
de 56 artiklarna är av mer tematisk form. Vi ser alltså totalt sett en klar övervikt för de 
episodiska gestaltningarna av läraryrket i den totala diskursen för 2010 års valrörelse.  

Nedan har jag använt mig av exempel för att exemplifiera användandet av 
episodisk och tematisk gestaltning inom 2010 års diskurs runt läraryrket och för att 
studera hur de två studerade tidningstyperna gestaltar läraryrket. Detta har gjorts 
utifrån Shanto Iyengars teori om episodiska och tematiska gestaltningar.  
 

                                         
88 Wiklund. Kunskapens fanbärare. 
89 Harrami. Läraren har tappat sin status och förvandlats till en underbetald dussinakademiker. 2010, s. 33.  
90 Eriksson. Konstruktionen av läraren i media: En studie av skoldebatten kring Zarembas artikelserie ’Hem till 
skolan’ i Dagens Nyheter. 2012, s. 27. 
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4.2.2. 2010 ÅRS DAGSTIDNINGSDISKURS 
 

 

Inledningen av den studerade perioden 2010 präglas av episodiska gestaltningar i 
framför allt Aftonbladet, som radar upp artiklar som främst rör det kommande valet; 
ofta artiklar där läraryrket får vara med på ett litet hörn. Många är artiklarna där 
problembeskrivningen runt läraryrket kort och gott utgörs av att det råder en brist på 
lärare och svaren ges i dessa fall synnerligen kortfattat i regel av politiker: lärarna 
måste bli fler. I en redogörande artikeln så listar Aftonbladet det rödgröna 
valmanifestet rakt upp och ner och under punkten ”Fler lärare” slår artikeln kort och 
gott fast att de rödgröna vill att lärartätheten ”ska öka till nio lärare per 100 elever”.91 
Detta utan att presentera vad lärartätheten ligger på i dag eller hur den utvecklats över 
tid eller i jämförelse med andra länder. Dagen efter publiceras en text om Mona 
Sahlins ”valkupp” som till stor del handlar om politisk spelteori, om hur den 
socialdemokratiska partiledaren Mona Sahlin ska försöka vinna valet, och i en bisats 
nämns läraryrket synnerligen kortfattat:  

”Att pensionärerna skulle bli plånboksvinnare med den rödgröna 
politiken var redan klart. Liksom att studiemedlen skulle höjas. 
Barnfamiljerna skulle visserligen lockas med mindre barngrupper på 
dagis och fler lärare i skolan. Men det saknades en plånboksfråga.”92 

Lösningen på lärarbristen reduceras alltså ofta – som i flera artiklar i just Aftonbladet 
runt månadsskiftet – till korta citat om att det måste bli fler lärare i skolan. Dessa 
korta och användbara citat kan översättas till de ”bra bilder” som Shanto Iyengar 
pekat ut som utmärkande för episodisk gestaltning vad gäller Iyengars studier av tv-
mediet.93 

I väldigt få av artiklarna tas ett helhetsgrepp på vilka strukturella orsaker som kan 
tänkas ligga bakom den svenska lärarbristen. Däremot råder blocköverskridande 

                                         
91 Aftonbladet. ”Här är förslagen – punkt för punkt”. 2010-08-31.  
92 Aftonbladet, ”SAHLINS VALKUPP: Det hemliga spelet bakom maxtaxan på dagis - så fick hon igenom sitt 
vinnarkort”, 2010-09-01. 

93 Iyengar, Is anyone responsible?, s. 14. 
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konsensus om att lärarna måste bli fler, vilket det enkelt tillåts göra då lärarbristen 
inte gestaltas mer tematiskt i den kommersiella mediediskursen. 

En artikel i Aftonbladet bryter dock mot det episodiska mönstret – och visar att en 
annan typ av gestaltning är möjlig, även vid korta nyhetsartiklar i en kvällstidning. 
Den handlar om att lärare på en skola blir tvingade att ägna sig åt städarbete på 
skolan, men även om nyheten får ses som ett enstaka nedslag i skolvärlden så nöjer 
sig inte denna artikel med att gestalta den episodiskt – utan artikelförfattaren går 
djupare och kopplar nyheten om lärarnas städuppgifter till kommunens besparingar. 
En faktor som kan ha hjälpt artikelförfattaren åt det tematiska hållet är intervjuandet 
av Lärarförbundets dåvarande ordförande Eva-Lis Sillén, vilket gör att fackförbundet 
kommer till tals i artikeln: 

 
”Enligt Lärarförbundet centralt har man under en längre tid sett en 
trend över hela landet att lärare får allt fler extrauppgifter.  
Ett sätt för kommunerna att hålla uppe statistiken när det gäller 
lärartäthet samtidigt som man sparar pengar genom att dra ner på 
annan personal menar förbundet.”94 

 
Just denna nyhet är dock ett sällsynt exempel på hur Aftonbladet gestaltat läraryrket 
ur en tematiskt utformad ram, men fungerar samtidigt som ett bevis på att även om 
medielogiken för en kvällstidningsjournalist ser ut på ett visst sätt så fungerar den inte 
helt tvingande – utan att en reporter kan välja en mer tematisk ingång till en vanlig 
nyhetsartikel.95 

Annars präglas som sagt 2010 års diskurs i dagspressen starkt av episodiska 
gestaltningar och även i Dagens Nyheter finns artikelrubriker som ”Björklund: De har 
gripits av valpanik”, som gestaltar läraryrket som en del av ett politiskt spel om 
mandaten, och ”Elev spräckte käke på lärare”, där det i en notis rapporteras episodiskt 
om våld på en skola.  

Det finns dock två artiklar som verkligen sticker ut i studierna av gestaltningen i 
2010 års dagstidningsdiskurs. Den ena är Åsa Lindeborgs krönika ”I skolan kommer 
de svaga i kläm” i Aftonbladet. Kulturchefens krönika är inte bara en av få texter som 
skrivs av någon som inte är politiker, lärare eller forskare utan Lindeborgs text 
utmärker sig också på andra sätt. Hon gör en synnerligen tematisk gestaltning av 
svensk skola och tar upp bakomliggande problem som skolsegregationen och kopplar 
denna till den svenska friskolereformen och den marknadsstyrning som råder i det 
svenska skolsystemet. Hon inleder med att göra en historisk parallell och sätter svensk 
skolas problem i en historisk kontext: 
 

“Under det förtalade 70-talet låg den svenska utbildningen i topp i alla 
internationella jämförelser. Förklaringen var den nya pedagogiken och 
att Sverige var ett land med hög jämlikhet. Sedan 1991 har vi halkat 

                                         
94 Aftonbladet. ”Kommunen sparar – då får lärarna städa skolan”, 2010-09-03.  
95 Jesper Strömbäck. Medier, makt och samhälle. 2009. s. 171.  
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efter i motsvarande undersökningar. Notera årtalet. Är vi inte noga 
med när något händer kan vi heller inte förklara varför.”96  

 
Hon är starkt systemkritisk, men lyckas bedriva denna kritik samtidigt som hon lyckas 
gestalta läraryrket i en positiv bemärkelse. “Tvärtom präglas den av ambitiösa lärare 
och nyfikna elever”, skriver Lindeborg. Aftonbladets kulturchef lyckas därmed 
gestalta läraryrket som någonting positivt (lärarkåren beskrivs som ”ambitiösa”, i en 
miljö med ”nyfikna elever”) mitt i en svada av tuff kritik mot det svenska 
skolsystemet. Detta är synnerligen sällsynt för den kommersiella tidningsdiskurs från 
2010 som jag studerat, som framför allt präglas av episodiska gestaltningar. 

Ett annat liknande systemkritiskt exempel återfinns dock i dagstidningsdiskursen – 
även den på en kultursida. Hos Dagens Nyheter får läraren Erik Cardelús chansen att 
lägga ut texten om de förändringar som skett i svensk skola och hans analys är väldigt 
lik den Åsa Lindeborg gör på sin kvällstidnings kultursida: 
 

”Samtidigt har den svenska skolan sedan tidigt 90-tal alltmer ryckts 
isär genom friskoleexplosion, kommunalisering och marknadstänk. 
Ledordet är valfrihet, ett begrepp som i en marknadsdiskurs har 
gjort elever till kunder, till vandrande skolpengar som kan höja och 
sänka skolor, snabbt och skoningslöst. Är man inte nöjd tar man sin 
skolpeng och går.”97 

 
Noterbart är dock att denna typ av tematiska gestaltning av själva skolsystemet och 
dess effekter lyser dock med sin närmast totala frånvaro i nyhetsartiklarna i 
dagstidningarnas diskurs.  

De rena debattartiklarna i de studerade dagstidningarnas diskurs är också samtliga 
av en episodisk natur. I Dagens Nyheter återfinns debattartikeln ”Ohly vill stänga mitt 
barns friskola”, där privatpersonen Tommy Walfridsson i Järfälla varnar för att 
Vänsterpartiets dåvarande partiledare Lars Ohly vill stänga vinstdrivna friskolor, som 
Ohly hävdar hotar likvärdigheten i svensk skola:  
 

"Vilket kvalificerat skitsnack!  Mitt äldsta barn gick sitt första år i 
den skola som Ohly vurmar för, hon lärde sig inget som hon inte 
redan kunde. […] Rösta på Alliansen, så riskerar inte mina barns 
skola att stängas!”98 
 

Denna debattartikel får ses som ett exempel på en episodisk gestaltning, byggd på rent 
anekdotisk bevisföring om skribentens barn. Och den hör hemma i en 
dagstidningsdiskurs där större strukturella frågor om hur det svenska skolsystemet 
fungerar totalt sett är väldigt frånvarande – förutom i varsin längre kulturartikel.  
  
                                         
96 Aftonbladet, ”I skolan kommer de svaga i kläm”, 2010-09-05. 
97 Dagens Nyheter, ”Det finns en ny skolväg”, 2010-09-15. 
98 Dagens Nyheter, ”Ohly vill stänga mitt barns friskola”, 2010-09-04. 
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4.2.3. 2010 ÅRS FACKTIDNINGSDISKURS 
 

 

Av 26 undersökta artiklar i facktidningarna sorteras 15 in som episodiska, medan 11 
sorteras som tematiska. Detta ger en viss episodisk övervikt i gestaltningen, men inte 
lika stor som den hos de kommersiella medierna utan en mycket större balans mellan 
de tematiska och de episodiska gestaltningarna. 
Ett typexempel på en tematisk gestaltning av läraryrket är ett reportage i Lärarnas 
Tidning om slöjdläraren Tage Lundqvist som går i pension efter 40 år i ett yrke där 
han lärt flera generationer att smida knivar.99 
 

”Detta, samt att ge sina elever en handlingsberedskap så att de förstår 
att de kan göra saker själva, är det viktigaste han vill ge sina elever. 
Det är inte så att de behöver lära sig massor av tekniker, men det är 
viktigt att som lärare brinna för de material och tekniker som man vill 
lära ut. Det färgar av sig och gör eleverna villiga att lära sig.” 
 

Detta är en artikel som gestaltar läraryrket utifrån ett ramverk som är väldigt sällsynt i 
medierna, om man ser till 2010 års diskurs totalt. Här beskrivs nämligen en lärare som 
njutit av sitt arbete, som känt att det varit meningsfullt och som fått relationer med 
flera generationsled av ortsbor i Östersund: vilket på sitt sätt får sägas placera 
läraryrket i en större samhällelig kontext. 

Faktum är att i bara en annan text under den studerade perioden 2010 så hittas 
samma ramverk för gestaltningen av läraryrket – även den i Lärarnas Tidning. I den 
artikeln ges två tidigare lärare – som numera övergått till att forska inom skolområdet 
– något så sällsynt som utrymme att lägga ut texten om det mångfacetterade i yrket:  
”Att vara lärare är världens svåraste och viktigaste yrke, menar både Joanna Giota och 
Monika Ringborg, eftersom skolan har såna konsekvenser för resten av livet.”100 

Där dagstidningsdiskursens debattsidor konstaterades vara präglad av episodiska 
inspel så får vi konstatera att debatten som förs på facktidningarnas debattsidor är av 
                                         
99 Lärarnas Tidning, ”Knivigt i Östersund, Lärarnas Tidning, 2010-09-01. 
100 Lärarnas Tidning, ”Lust att lära”, 2010-09-17.  
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en klart mer tematisk prägel. I facktidningarnas längre debattartiklar sätts läraryrket i 
ett större sammanhang och den samlade bilden av yrket och situationen i svensk skola 
placeras helt klart i en större kontext.101 102 Dessa debattartiklar är i regel författade av 
lärare eller skolforskare och sorteras in som tematiska gestaltningar då de tar ett större 
och mer systematiskt grepp på situationen för svenska lärare.  

Det allra tydligaste exemplet på hur den fackliga gestaltningsramen är mer 
tematiskt utformad än den kommersiella är dock ett längre reportage i Lärarnas 
Tidning som visar på skillnaderna mellan Södertäljes skolor och Täbys skolor. Det är 
ett av få reportage i materialet och det innehåller röster från väldigt många olika håll i 
skolfrågan: fritidspedagoger, lärare, båda fackförbunden, lokalpolitiker och forskare 
får alla säga sitt om de stora strukturella skillnaderna mellan de två vitt skilda 
verkligheterna inom det svenska skolsystemet. Ingressen slår fast att ”Alla barn 
oavsett bakgrund ska ha samma möjlighet att nå målen. Så säger lagen. Men så ser inte 
skolans verklighet ut” och genom texten lyfts ett antal strukturella förklaringar upp av 
ett flertal olika röster.103 Bland annat lyfts den totala diskrepansen mellan en 
Södertäljeskolas stora arbete med att integrera nyanlända invandrare i utbildningen, 
medan skolan i Täby inte alls behöver fokusera på dessa problem. Detta kopplas i sin 
tur ihop med vitt skilda skolresultat i de två jämförda områdena. ”Men kan 
utbildningen verkligen bli nationellt likvärdig när förutsättningarna är så olika? Kan 
kommunerna kompensera tillräckligt för sämre förutsättningar?”, frågar sig 
artikelförfattaren och går sedan in i en komplex beskrivning av hur skolpengen 
fördelas utifrån socioekonomiska bakgrundsfaktorer.  

Detta är enligt min analys ett väldigt tydligt exempel på motsvarigheten till det 
som Shanto Iyengar beskriver som behovet av en ”talking head” i en tematiskt 
gestaltad tv-nyhet: en journalistisk röst som inte kan gestalta allt med citat eller bilder 
från olika personer utan själv måste ta till orda och förklara komplexa samband.104 

I jämförelse med 2010 års dagstidningsdiskurs får denna mer djuplodande och 
tematiskt gestaltade artikel ses som talande för gestaltningen i den fackliga diskursen, 
där de fackliga tidningarna i långt större utsträckning ägnar sig åt en tematisk och mer 
kontextgivande rapportering runt svensk skola och de lärare som befinner sig mitt i 
detta skolsystem – även på nyhetsplats. 
 
4.2.4. PROBLEMATISERINGAR I 2010 ÅRS DISKURS 
 
Den överlägset vanligaste problematiseringen i den studerade diskursen under 
valrörelsen 2010 var som konstaterats att det saknades lärare i svensk skola. Och till 
samtliga artiklar där problematiseringen utgjordes av just lärarbristen lyfts en och 
samma föreslagna lösning fram: att svensk skola måste ha fler lärare. Det låter i det 
närmaste överdrivet enkelt – men det hänger samman med att framför allt dagspressen 

                                         
101 Skolvärlden, ”Låt inte skolan bli en ideologisk slagplats”, 2010-09-02. 
102 Lärarnas Tidning, ”Te vecken nytta”, 2010-09-15. 
103 Lärarnas Tidning, ”Södertälje/Täby – Skilda världar”, 2010-09-09. 
104 Iyengar. Is anyone responsible?. s. 14.  
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gestaltar just denna fråga, om den skriande lärarbristen, otroligt episodiskt. Ofta är det 
politiker som berör frågan genom att slå fast att det i Sverige finns för få lärare – och 
att de ska bli fler. Där börjar och slutar problematiseringen i dessa fall, som alltid 
sammanfaller med att journalistiken gestaltat ämnet utifrån en episodisk inramning, 
vilket är utmärkande för valrapportering.105 

De gånger då dagstidningsdiskursen tillåter en annan problematisering är det 
framför allt i subjektivt drivna texter på varsin kultursida, där kulturchefen Åsa 
Lindeborg (Aftonbladet) och läraren Erik Cardelús (Dagens Nyheter) problematiserar 
läraryrket och dess problem utifrån en tematisk ram. Båda tidningarnas kultursidor är 
de som gör en djupare analys av den marknadsstyrning och det kundtänk som präglar 
det svenska skolsystemet: två bakgrundsfaktorer som kan tänkas vara bakomliggande 
förklaringar till flera av problemen i svensk skola, men som bara ryms i ett tematiskt 
ramverk. Vad gäller just marknadsstyrningen och kundtänket så noteras dock vad som 
får liknas vid det Foucault liknar vid en utestängningsprocedur106 i 2010 års samlade 
diskurs: där de fria vinstuttagen för skolföretagen i det svenska skolsystemet – som är 
en unik företeelse i ett internationellt perspektiv – i stort sett helt lyser med sin 
frånvaro i problematiseringarna. Detta är en problematisering som inte ryms inom 
2010 års diskursiva ramar. 

4.2.4.1. FRAME SPONSORS 
Att nämnde Erik Cardelús själv arbetar som lärare är ett faktum som inte ska förringas 
i sammanhanget. Min analys av det studerade materialet visar att vem som får 
agera ”frame sponsor” i en artikel – alltså vem som får vara med och utforma 
gestaltningen107 – är av yttersta vikt vad gäller hur läraryrket gestaltas i artiklarna. 

I materialet finner vi nämligen att totalt sett så är det klart vanligast att politiker 
från olika partier får uttala sig om skolfrågan och yrket (vilket inte är förvånande inför 
ett stundande val), men i de fall där läraryrket gestaltas utifrån en mer tematisk ram så 
är det en klar övervikt av lärare som får agera ”frame sponsors”. Lärare finns med i en 
övervägande del av de artiklar som gestaltar yrket tematiskt: både som författare av 
debattartiklar eller som intervjupersoner i nyhetsartiklar. Även forskare och 
företrädare för fackförbund är vanligare förekommande än politiker i de fall där 
läraryrket gestaltas tematiskt, vilket visar vikten av vilka ”frame sponsors” som 
medierna väljer att intervjua eller släppa fram i debatten. Just bland debattartiklarna 
som studerats i 2010 års diskurs så är tecknen nästan övertydliga: samtliga 
debattartiklar som är skrivna av personer som är yrkesverksamma i skol- eller 
forskningsvärlden är av tematisk natur – de som skrivits av politiker eller 
privatpersoner är episodiska skildringar av läraryrket och skolpolitiken. 

Och vad gäller representationen av lärare och annan skolpersonal i artiklarna som 
gestaltar läraryrket så är den mycket högre i de fackliga tidningarna, Lärarnas Tidning 
och Skolvärlden, som också visat sig ha en långt högre grad av tematiska 
gestaltningar än de två dagstidningarna. 

                                         
105 Strömbäck. Medier, makt och samhälle. s. 184.  
106 Foucault, Diskursens ordning. s. 7. 
107 Shehata. ”Journalistikens dagordningar och gestaltningar” i Handbok i journalistikforskning, s. 363. 
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4.2.5. 2018 ÅRS SAMMANLAGDA DISKURS 
 
 

 
 
Vid en sammanfattning av 2018 års mediala diskurs om läraryrket i alla de fyra 
tidningarna konstateras att den, precis som 2010, innehåller en stor mängd episodiskt 
gestaltade artiklar. Siffrorna är relativt likartade jämfört med 2010 års diskurs: av de 
56 texterna sorteras 37 som episodiska gestaltningar medan 19 har en mer tematisk 
prägel. 

 
4.2.6. 2018 ÅRS DAGSTIDNINGSDISKURS 
 

 
 
Sammanfattningsvis visar det kvantitativa resultatet, vad gäller episodiska och 
tematiska gestaltningar, att av totalt 25 studerade artiklar i 2018 års kommersiella 
diskurs – i Dagens Nyheter och Aftonbladet – så var en övervikt av dessa episodiskt 
gestaltade medan betydligt färre var av en övervägande tematisk natur (se: bifogad 
arbetsmall för 2018), även om övervikten minskat jämfört med 2010 års siffror. 
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Ett exempel på en episodisk gestaltning som på ett kortfattat och kontextlöst sätt 
gestaltar läraryrket är en nyhetsartikel i Aftonbladet, hämtad från TT, som berättar 
att ”bara drygt hälften av lärarna i landets särskilt utsatta områden är behöriga”, enligt 
en undersökning. 

 
”En av orsakerna är att de särskilt utsatta skolorna har svårt att 
hitta behörig personal.”108 
 

Artikeln är kort och episodiskt gestaltad, medan en mer tematisk gestaltning hade 
kunnat jämföra med hur det sett ut med lärartätheten historiskt och hur mycket den i 
så fall försämrats. Men i artikeln nöjer sig journalisten med den episodiska 
gestaltningen – genom att konstatera att lärarbrist råder i dessa områden.  

Överlag ligger fokus på vad partierna lovar inför det stundande riksdagsvalet den 
19 september. I materialet finns mängder av kortfattade artiklar där partierna får 
komma med lösningar på de upplevda problemen i svensk skola. Aftonbladets 
publiceringar ”S vill se fler vuxna i skolan” och ”L vill satsa på fler spetsutbildningar” 
har sorterats som episodiska då de inte går på djupet kring det svenska skolsystemet. I 
stället gestaltas läraryrket och dess förutsättningar utifrån korta och kärnfulla citat 
från politiker, vilket jag i min operationalisering översatt till den skrivande 
journalistikens ekvivalent till de ”bra bilder” som Iyengar slår fast att episodiska tv-
gestaltningar präglas av.109  

Även i Dagens Nyheter finns artiklar som nyheten ”Miljardpaket ska lösa 
lärarbristen” och en ledartext där läraryrket och situationen i svensk skola behandlas 
som episodiskt gestaltade inslag i ett större politiskt spel inför valet. Dagens Nyheters 
ledare skriver så här om det som de uppfattar som Socialdemokraternas ständigt nya 
kursändringar i skolfrågan: 

”Nej, ”vinglande” passar nog bättre för att beskriva Socialdemokraternas 
skolpolitiska fotbyten”, skriver DN:s ledarsida.110 

Men även om just dessa DN-artiklar sorteras in som en episodisk gestaltning av 
politisk spelteori så är den stora skillnaden mellan 2010 års dagstidningsdiskurs och 
2018 års dito just Dagens Nyheters val av gestaltande ramar. I 2018 års material 
återfinns faktiskt en övervikt av just tematiska gestaltningar av läraryrket och 
skolfrågan. Av de nio DN-artiklarna i materialet är hela sex tematiska gestaltningar: 
att jämföra med kvällstidningen Aftonbladet där bara två av sexton publicerade 
artiklar är av tematisk karaktär. 

Ett exempel på hur Dagens Nyheters använder en tematisk ram som saknades i 
2010 års diskurs är en längre artikel om en nyexaminerad lärare. I denna artikel 
beskrivs för all del problemen med läraryrket – artikelns ingress inleds med att slå fast 
att ”lärarbristen är skriande” – men den längre artikeln som porträtterar en 
nyexaminerad lärare lyckas få med både svensk skolas baksidor som de framsidor 

                                         
108 Aftonbladet, ”Färre behöriga lärare i utsatta områden”, 2010-09-04. 

109 Shanto Iyengar. Speaking of values: The Framing of American Politics. 2006.  s. 6.  
110 Dagens Nyheter, ”Förhoppningsvis har S inte vinglat färdigt än”, 2018-08-21. 
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som finns med att välja läraryrket. I läraren Hannas individuella upplevelse av hur det 
ska bli att börja jobba som lärare ges här – och på flera andra platser i texten – plats 
för en mer tematisk gestaltning av svensk skola och läraryrket i sin helhet.  

Vid gestaltningen av läraryrket som sådant ges en sällsynt heltäckande bild, då 
läraren Hanna Jönsson själv får prata om såväl ner- som uppsidorna med yrket: 

 
– Jag vet att det kommer att bli stressigt, men samtidigt har jag längtat 
så otroligt mycket efter den här stunden. 111 

 
Detta är en typ av artikel som bara återfanns i facktidningarnas diskurs i 2010 års 
studerade valrörelse och denna ram saknades då helt hos dagstidningarna.   

En annan Dagens Nyheter-artikel som verkligen lyfter upp skolfrågan och frågan 
om läraryrket i det politiska ansvarsområdet är den synnerligen tematiskt gestaltade 
nyhetsartikeln ”Personalbristen riskerar leda till mångmiljardnota”. Detta är en artikel 
av en typ som är väldigt sällsynt i diskursen runt läraryrket och skolpolitiken, både för 
2010 och 2018. Artikeln handlar inte primärt om läraryrket, men kopplar samman 
bristen på lärare med bristen på andra yrkesgrupper i det offentliga och gör en mer 
djuplodande och övergripande förklaring av vad dessa brister kan komma att leda till 
rent samhällsekonomiskt.  
 

”Bristen på hundratusentals offentliganställda väntas kosta samhället 
många miljarder kommande år.  Men ingen kan svara på exakt hur 
mycket pengar det rör sig om.”112 
 

Här ser vi ett tydligt vidgande av ramen för den skolpolitiska debatten, där bristen på 
läraryrket – som omnämns som en av de alarmerande bristerna – lyfts upp i en högre 
samhällspolitisk och samhällsekonomisk kontext. Lärarbristen sätts in i ett mycket 
större system, där faktorer som ”antalet personer i arbetsför ålder” inte ökar i samma 
takt som barn och äldre och där bristen på yrkesarbetare i välfärdssektorn sätts in i ett 
längre perspektiv. Artikeln nämner bland annat att antalet anställda i offentlig sektor 
behöver öka med 200 000 under de kommande tio åren, samtidigt som 300 000 
personer kommer pensioneras under samma tid. Detta är faktorer som spelar stor roll 
för svensk skola – men som väldigt sällan ryms inom det mediala ramverket och i 
medias gestaltning av problematiken.  

Artikeln tillåter sig inte att slå fast några enkla lösningar på problematiken, men 
intervjuar finansminister Magdalena Andersson (S) om problematiken, som ”medger 
att det kommer bli kostsamt”, men hon ger inte själv några korta och snabba 
lösningar på bekymret. 

Detta är det tydligaste exemplet på ett komplext och nyanserat gestaltande som 
jag finner i hela det insamlade materialet: den typ av rapportering som Shanto 

                                         
111 Dagens Nyheter, “Ganska stort att som nyexad hoppa in direkt som klasslärare”, 2018-08-22. 
112 Dagens Nyheter, “Personalbristen riskerar leda till mångmiljardnota”, 2018-09-01.  
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Iyengar (1991, 2006) har i åtanke när han beskriver en renodlat tematisk gestaltning 
av en nyhet, där ett ”talking head” behövs.113 114 

Men även på Dagens Nyheters debattsida präglas debatten om skolämnet – som 
rörs i tre olika debattartiklar – av en mer tematisk gestaltning av situationen i svensk 
skola. Debattsidan präglas av en systemkritik som inte alls känns igen från 2010 års 
diskurs, vilket också vittnar om att DN:s gestaltande ramar blivit vidare. 

Bland annat skriver eleven Klara Lindroth om hur hon anser att det oreglerade 
vinstuttag som gäller för svenska skolföretag genererar högre betyg och en opålitlig 
betygsättning. ”När vinstintresse sätts före elevintresse leder det till att skolor kan 
tjäna pengar på att sätta höga betyg”, skriver Lindroth.115 

Som replik på denna artikel skriver sedan Ulla Hamilton, vd för Friskolornas 
Riksförbund, en debattartikel som tvärtom försvarar det svenska skolsystemet. Även 
denna artikel är av klar tematisk karaktär och går, precis som Lindroths artikel, på 
djupet med hur det svenska skolsystemet är utformat – även om Hamilton kommer 
till en motsatt slutsats. ”I våras presenterades en studie som tvärtemot visar att 
lönsamhet och kvalitet går hand i hand i svenska grundskolor”, skriver Ulla Hamilton 
och fortsätter: ”Att elever inte får rättvisa betyg bekymrar även mig. Men det beror 
inte på en skolas lönsamhet, utan problemet är generellt, oavsett huvudman”.116 

Även den 5 september präglas DN:s debattsida om läraryrket och svensk skola 
med samma typ av gestaltning. Läraren Frida Samuelsson skriver en text 
rubricerad ”Friskolor slår fast sina vinstkrav innan man vet elevernas behov”: en 
debattartikel som får kategoriseras som tematisk då den fokuserar på de större 
strukturerna i skolsystemet i Sverige och dess påstådda följder. Samuelsson skriver 
att hon själv jobbat på en vinstdriven friskola och trivts bra, men att hon trots detta är 
övertygad om att ”det största problemet inom svensk skola är existensen av just 
vinstdrivna friskolor.”117 Hon pekar på socioekonomiska faktorers påverkan på 
användandet av det fria skolvalet, problemet med att skolpeng avsedd för eleverna 
går till företagsvinster och de problem som friskolornas marknadstänkande medför 
för den kommunala skolan. 

Denna helsidesartikel är, precis som de tidigare nämnda, karaktäristisk för den 
typ av gestaltning som Dagens Nyheter anammat vad gäller skolfrågan under den 
studerande perioden 2018. För även om det fortfarande – totalt sett, när Aftonbladet 
räknas in – en klar övervikt åt de episodiska gestaltningarna av läraryrket i 
dagstidningsdiskursen så är det klart mest noterbara i förändringen mot 2010 hur 
morgontidningen Dagens Nyheter vidgat ramen för sin gestaltning av läraryrket och 
skolpolitiken och öppnat upp både nyhetsplats och debattsida åt en mer tematisk 
gestaltning av frågorna.   
 
 

                                         
113 Iyengar. Speaking of values: The Framing of American Politics. s. 6.  
114 Iyengar. Is anyone responsible?. s. 14.  
115 Dagens Nyheter, “Vi vill inte få högre betyg för att vår skola ska tjäna mer pengar”, 2018-08-22.  
116 Dagens Nyheter, ”Vinst och kvalitet går hand i hand i friskolor”, , 2018-08-28. 
117 Dagens Nyheter, ”Friskolor slår fast sina vinstkrav innan man vet elevernas behov”, 2018-09-05. 
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4.2.7. 2018 ÅRS FACKTIDNINGSDISKURS 
 

 
 
Vad gäller gestaltningen av läraryrket i de fackliga tidningarna, Lärarnas Tidning och 
Skolvärlden, i 2018 års diskurs så finner vi att den episodiska övervikten har ökat 
något sedan 2010, men att den i stora drag ser likartad ut.  

Även här är flera av de episodiska gestaltningarna av läraryrket kopplade till 
valet: nyhetsartiklar som ”S vill införa läraraspiranter”, ”Lärarna som är politiker: 
Därför är mitt parti bäst för skolan”, ”Stor skoldebatt: Så vill partierna lösa 
lärarbristen” och ”(M)iljonsatsning ska ge fler lärarassistenter i utsatta områden”. 
Den sistnämnda, i Skolvärlden, kan låta som ett exempel på en gestaltning av 
problematiken som går djupare än de tidigare, men tittar man närmre på artikeln så 
framgår det av min analys att den är av mer episodisk natur – då det är ett politiskt 
utspel som gestaltas som en del i ett större spel runt skolpolitiken. Detta då reportern 
exempelvis ställer frågan ”Liberalerna och Socialdemokraterna har redan kommit 
med likande förslag – känner ni att ni måste hänga på med något likande på 
området?”. Moderaternas skolpolitiske talesperson Erik Bengtzboe svarar bland 
annat att ”vi kan väl tycka att Socialdemokraterna missar målet litegrann”, vilket ger 
den gestaltade frågan en väldigt spelteoretisk prägel som hämtad ur sportens 
tävlingsvärld.118  

Men i en diskurs som delvis präglas av politiska utspel om vad som ska hjälpa 
den undertaliga lärarkåren och rädda svensk skola så sticker en annan artikel i 
tidningen Skolvärlden ut. I artikeln ges nämligen en skolledare plats att döma ut 
politikernas många förslag om hur läraryrket ska förbättras. Artikeln inleds med en 
bakgrund kring hur partierna försökt buda över varandra i valrörelsen, vad gäller 
tillförda lärarassistenter till skolan: ”I början av augusti gav Jan Björklund beskedet 
att Liberalerna vill satsa 3,1 miljarder om året på att anställa 18 000 assistenter som 
ska avlasta lärarna i grund- och gymnasieskolan. Två veckor efter L-utspelet 
presenterade Socialdemokraterna att partiet vill satsa 1 miljard på lärarassistenter.”119 

Men i denna text placeras det rådande skolpolitiska budkriget – som vi sett har 
gett upphov till flera episodiska gestaltningar av läraryrket i medierna – som fond till 

                                         
118 Skolvärlden, ”(M)iljonsatsning ska ge fler lärarassistenter i utsatta områden”, 2018-09-04.  
119 Skolvärlden, ”Förslag med lärarassistenter sågas: ’Ingen quickfix’”, 2018-08-30.  
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en artikel som sedan går djupare och problematiserar bilden genom att göra den mer 
komplex och sätta den i ett större sammanhang. Journalisten har nämligen skrivit 
artikeln utifrån ett ifrågasättande perspektiv, där en rektor kommer till tals och är 
kritisk till budkriget från politikerna. Rektorn Johan Hallberg vill se andra typer av 
lösningar och slår fast att den politikerdrivna lösningen med lärarassistenter är 
en ”quick fix” som inte fungerar, att det ”är ett ganska smalt spår” och att han inte är 
säker på att det är rätt väg att gå för att lösa problemen.120 

Denna typ av rapportering bryter tydligt mot det generella mönstret vad gäller hur 
det generellt brukar rapporteras om utspelen, då en person med tydlig koppling till 
skolan får sätta politikerutspel i ett större strukturellt sammanhang. Exempelvis 
handlar en Aftonbladet-artikel om precis samma förslag från Socialdemokraterna, 
med en miljard kronor till lärarassistenter, men varken där – eller i någon 
efterföljande artikel i Aftonbladet – lyfts någon kritik mot förslaget från skolpolitiska 
röster.121 

Här ser vi en tydlig skillnad kring hur facktidningarnas vilja att lyfta in röster från 
skolan i den skolpolitiska debatten får konsekvens. 

Och det finns sammanfattningsvis många exempel på tematiska gestaltningar i de 
två fackförbundstidningarna, där läraryrket sätts i en större samhällspolitisk kontext. 
Precis vid månadsskiftet augusti-september publiceras två artiklar på ungefär samma 
tema. I en artikel i Skolvärlden går en nyhetsartikeln om att läraryrket är ”ohållbart”, 
där Åsa Plesner intervjuas. Åsa Plesner presenteras som ”skoldebattör” och som en 
av grundarna bakom Tankesmedjan Balans, en tankesmedja som enligt 
artikelförfattaren försöker belysa ”arbetsmiljöfrågor för lärare och andra 
yrkesgrupper inom välfärden och inte sällan riktas ljuset mot enskilda kommuners 
budgetar för att påvisa dolda besparingar”.122 Det tematiska anslaget, där läraryrket 
granskas på djupet, löper igenom hela texten och olika faktum som känns igen från 
den skolpolitiska debatten i övrigt kopplas till större systemförändringar i samhället 
och välfärden i stort.123  

I Lärarnas Tidning vid ungefär samma tid skriver 24 kongressombud i 
Lärarförbundet en debattartikel på samma tema: om att deras fackförbund måste ta i 
med hårdhandskarna mot just arbetsbelastning. Arbetsbelastningen kopplas till ett 
större samhällsekonomiskt system där kommunernas skolbudgetar minskar. ”Lärares 
arbetsbörda styrs i stort av två variabler – budget och skolans uppdrag. När budgeten 
ständigt minskar och uppdraget ständigt ökar kommer också arbetsbelastningen att 
öka”, skriver kongressombuden124 och sätter därmed läraren och dennes uppdrag i en 
större samhällspolitisk kontext på ett sätt som är mer utmärkande för 
facktidningarnas diskurs.  
 
 

                                         
120 Skolvärlden, ”Förslag med lärarassistenter sågas: ’Ingen quickfix’”, 2018-08-30. 
121 Aftonbladet, ”S vill se fler vuxna i skolan”, 2018-08-21.  
122 Skolvärlden, “Ohållbart läraryrke: ‘Något måste bort’”, 2018-08-29. 
123 Skolvärlden, “Ohållbart läraryrke: ‘Något måste bort’”, 2018-08-29. 
124 Lärarnas Tidning, ”Bli tuffare, Lärarförbundet – lärarna drunkar”, 2018-08-30. 
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4.2.8. PROBLEMATISERINGAR I 2018 ÅRS DISKURS 
 
Där problematiseringarna i 2010 års studerade diskurs ofta stannade vid själva 
lärarbristen – att lärarna var för få och behövde bli fler – så noterar vi en förskjutning 
under 2018 års valrörelse. Tonvikten i diskursen har flyttats till att lärarna är för få i 
Sverige på grund av den arbetsbörda som hänger över svenska lärare. Denna 
förflyttning får enligt min analys ses som ett exempel på det Carol Lee Bacchi menar 
med att något blivit förgivettaget i en diskurs:125 lärarbristen är i 2018 års diskurs 
förgivettagen och den skolpolitiska debatten förflyttning av problematiseringen 
jämfört med 2010 års valrörelse: att problematiseringar i diskursen har utvecklats från 
att handla om lärarbristen till varför.  

Noterbart är bland annat ett ökat fokus, både vad gäller problematiseringar och 
föreslagna lösningar, runt skolföretagens vinster. Det utgör huvudproblematiseringen i 
ett antal artiklar men föreslås också som föreslagen lösning i än fler artiklar som rör 
läraryrkets olika problematiseringar. Lösningen i dessa fall är att vinsterna antingen 
ska förbjudas helt eller regleras så att de inte längre får vara hur stora som helst: en 
typ av lösning som var i princip helt utestängd i 2010 års diskurs.126 Redan 2010 fanns 
stora börsnoterade företag på den svenska skolmarknaden, som förvisso växt 
ytterligare till 2018, men som redan 2010 gjorde vinst på den skattefinansierade 
skolpengen, men diskursen rymde alltså inte denna problematisering. Det gör den i 
diskursen inför 2018 års val, vilket framför allt DN:s mer tematiska gestaltning av 
skolfrågan gett upphov till. 

Men vid nära hälften av de studerade artiklarna från 2018 så utgör arbetsbördan 
eller arbetsbelastningen den primära problematiseringen, vilket rent numerärt 
inneburit att problematiseringens frekvens i diskursen tredubblats jämfört med 2010. 
Som en direkt följd av detta handlar också de vanligast föreslagna lösningarna på 
skolans och läraryrkets problematiseringar om att minska just arbetsbördan. 

Detta är den klart mest noterbara skillnad jag finner i studierna av de två olika 
årtalens diskurser – men utifrån Iyengars teorier om gestaltningens inverkan på hur 
problem definieras så leder denna nya form av problematisering till en intressant 
slutsats. 

För vad gäller lösningarna på detta problem i 2018 års diskurs finns en synnerligen 
anmärkningsvärd aspekt, som jag valt att lyfta upp via detta citat:  

 
”Jag har full förståelse för att man inom lärarkåren är skeptisk 
mot politiker som kommer med den typen av förslag.”127 
 

Uttalandet kommer från Erik Bengtzboe, Moderaternas skolpolitiske talesperson, och 
handlar om ett utspel om att lärarassistenter ska tillsättas. Ett förslag som 
artikelförfattaren i Skolvärlden ifrågasätter genom att komplettera intervjun genom att 
också låta en rektor, verksam i skolmiljön, komma till tals. Rektorn är kritisk, vilket 
                                         
125 Bacchi. Women, Policy and Politics, s. 2.   
126 Foucault. Diskursens ordning. s. 7. 
127 Skolvärlden, ”(M)iljonsatsning ska ge fler lärarassistenter i utsatta områden”, 2018-09-04. 
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politikern Bengtzboe säger sig förstå – men han anser fortfarande att det är rätt väg att 
gå. Jag har lyft upp detta citat då jag finner det talande för 2018 års diskurs kring 
läraryrkets problematisering. Arbetsbördan har lyfts upp som primärt huvudproblem, 
men vad gäller lösningarna så tenderar framför allt dagstidningarnas episodiska 
gestaltningar att lyfta upp politikernas förslag med lärarassistenter som den 
dominerande lösningen i diskursen. Detta trots att det i diskursen finns ett motstånd 
bland de skolprofessionella mot just denna lösning på flera håll, vilket framför allt 
lyfts fram i den fackliga tidningsdiskursen, som behandlar dessa nyheter mer 
tematiskt och innehåller fler röster från skolvärlden. 

4.2.8.1. FRAME SPONSORS 
Dagstidningsdiskursens stora fokus på lärarassistenter som föreslagen lösning på 
lärares höga arbetsbörda går nämligen att koppla till just vilka som tillåts vara ”frame 
sponsors” i dagstidningarna. Det är klart anmärkningsvärt hur antalet politiker som 
fått uttala sig om den svenska skolan och dess lärarkår ökat markant under 2018 och 
faktiskt fördubblats i antal jämfört med 2010. Detta samtidigt som andelen faktiska 
lärare – som är den yrkesgrupp som medierna gestaltar – minskat i den skolpolitiska 
debatt som studerats.  

Och faktum är att i alla förutom ett fall där ”lärarassistenter” lyfts som lösning på 
läraryrkets problematisering så är det politiker som kommer med förslaget. Att 
politiker i allt högre grad uttalar sig, samtidigt som lärarna syns och hörs och allt mer 
sällan får vara med i själva gestaltningen av sitt yrke, är ett faktum som i allra högsta 
grad verkar vara med och påverka hur problem framställs – men också vad som 
lämnas oproblematiserat, enligt Bacchis teorier.128 

För i de fall där lärare faktiskt får höras så blir gestaltningen i regel mer tematisk. 
Bland de tematiskt gestaltade artiklarna så är faktiskt lärarna vanligast förekommande 
som ”frame sponsors”, följt av fackförbund och forskare på skolområdet. Här belyses 
faktorer som kommunala besparingar, för få resurser, för stora krav: mer tematiska 
gestaltningar av ett yrkes problem som kräver större och mer omvälvande lösningar 
än tillsättandet av lärarassistenter. 

                                         
128 Ahrne & Svensson. Handbok i kvalitativa metoder. s. 156.  
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5. SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Då jag hoppas att denna uppsats mycket utförliga resultat- och analysavsnitt har 
lyckats besvara de tre frågeställningarna så tänker jag ägna denna avslutande del åt att 
diskutera kring syftet med denna studie och slå fast ett par slutsatser. 

Att läraryrket är en yrkeskategori i kris slogs fast redan i denna studies 
bakgrundskapitel, där det konstaterades att läraryrkets status sjunkit som en sten och 
att lärarbristen redan är akut och dessutom förväntas tillta ytterligare.  

Men denna studie har inte handlat primärt om läraryrket – utan om mediernas 
gestaltning och dess påverkan på den skolpolitiska diskursen om detta yrke. Och jag 
tycker att min undersökning slår fast att det fortfarande spelar stor roll på vilket sätt 
olika medier väljer att gestalta en sakpolitisk fråga. De gestaltningsteorier som Gaye 
Tuchman konstruerade redan 1978 och faktorer som Robert Entman belyste i sin 
klassiska studie 1993 är fortfarande av stor vikt när man studerar hur en diskurs 
påverkas av mediernas gestaltningar. 

För de skolpolitiska diskurser jag studerat präglas starkt av hur gestaltningen är 
utformad i de respektive tidningarna; hur ramarna är uppställda – och inte minst hur 
vida eller snäva de är. Med hjälp av Shanto Iyengars teorier om episodisk och 
tematisk gestaltning har jag kunnat visa på hur en episodisk gestaltning framför allt 
präglat den studerade dagstidningsdiskursen, samtidigt som facktidningarna erbjudit 
en vidare ram och en mer tematisk gestaltning av läraryrket, både under 2010 och 
2018. 

Detta är i sig inte förvånande, utan följer den kommersiella medielogik som en 
morgontidning som Dagens Nyheter men framför allt en kvällstidning som 
Aftonbladet lyder under – men det intressanta är vad det leder till. För den svenska 
skolan har genomgått oerhört stora förändringar på senare år och om lärarbristen ska 
lösas och svensk skola återfå sin forna status lär nya reformer säkerligen vara att vänta 
även i fortsättningen. I bakgrundskapitlet till denna undersökning inleder jag med ett 
citat från Niklas Stenlås där det konstateras att förhållandevis lite intresse ägnats åt 
hur dessa” skolreformer har påverkat eller kan förväntas påverka lärarkåren”. 

Genom att koppla samman Shanto Iyengars teorier med Carol Lee Bacchis 
diskursanalytiska metoder för att tydliggöra problematiseringar så tycker jag att jag 
blottlagt hur framför allt dagstidningarna med sina övervägande episodiska 
gestaltningar är med och lyfter vissa problematiseringar och utestänger andra.  

Vi ser i 2010 års analys en övervägande episodisk prägel, vilket leder till en enkel 
typ av problematisering som i det närmaste utestänger mer komplexa analyser av 
svenskt skolväsende – och som leder till enkla, närmast opolitiska lösningar som att 
lärarna helt sonika måste bli fler. 

Under 2018 finns som konstaterat trenden att framför allt Dagens Nyheter gått mot 
en mer tematisk gestaltning av läraryrket, där morgontidningen verkar ha ställt om 
fokus från att rapportera om lärarbristen till att försöka förklara varför. Men totalt sett 
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är övervikten av gestaltningarna av denna skolpolitiska fråga fortfarande i regel 
episodisk. 

Resultatet är att vi får en diskurs som domineras av en lösning som, precis som 
Niklas Stenlås är inne på i denna uppsats bakgrundskapitel, inte tilltalar lärarna själva: 
förslaget om lärarassistenter som svar på problematiseringen runt lärares arbetsbörda.  
Faktum är att lärarassistenter, som är en föreslagen lösning som helt saknas under 
2010 års diskurs, är den vanligast föreslagna lösningen på 2018 års 
problematiseringen runt svensk skola och läraryrket är en effekt som dagstidningarna 
helt klart är med och producerar via sin övervikt av episodiska gestaltningar. 

Och denna slutsats kan i sig kopplas till en annan intressant utveckling mellan 
2010 och 2018 års material: att politiker tar allt mer plats inom den skolpolitiska 
diskurs som rör läraryrket. Redan 2010 var politiker den grupp som oftast fick komma 
till tals om läraryrket i den skolpolitiska debatten i media – men 2018 har 
politikernärvaron i debatten nästan fördubblats, enligt mitt studerade material.  
Genom framför allt dagspressens frekventa användande av politiker som ”frame 
sponsors” i gestaltningen är de i högsta grad med och gestaltar lösningen på 
problematiseringarna. 

I facktidningsdiskursen finns däremot i högre utsträckning det tematiska ramverk 
som gör det synligt att många yrkesverksamma personer i skolan motsätter sig de 
förslag om lärarassistenter som politikerna hävdar ska lösa läraryrkets problem. I den 
vidare och mer tematiskt gestaltade facktidningsnyheterna har journalisterna ramar 
som tillåter att de låter personer i skolan komma till tals i långt högre utsträckning – 
och det gör skillnad. I facktidningarnas diskurs inför valet 2018 är ramen tematiskt 
bred nog för att en rektor ska kunna döma ut lösningen som en ”quick fix”. 

Hur man gestaltar en fråga, vilka som får komma till tals och hur 
problemformuleringen ser ut är helt klart faktorer som kommer att producera vissa 
föreslagna lösningar. Det har gestaltningsteorin visat genom tiderna och det tycker jag 
att även min studie visar tydligt, genom att sammankoppla Iyengars gestaltningsteori 
med Bacchis diskursanalytiska idéer om problemframställning.  

De omvälvande strukturella förändringar som skett i svensk skola sedan det tidiga 
1990-talet (som redogörs för i uppsatsens bakgrundskapitel) är komplexa ämnen som 
saknas i 2010 års diskurs men som fått visst fäste i 2018 års dito, där framför allt 
Dagens Nyheter som sagt börjat placera läraryrket i ett mer komplext 
samhällsekonomiskt system.  Men även om DN börjat koppla läraryrkets arbetsbörda 
till bristande resurser på kommunal nivå och även om samma morgontidning upplåtit 
sin debattsida åt diskussioner om marknadsstyrning och skolföretags vinster så är det 
ett faktum att dessa fortfarande avviker från den sammanfattade diskursen. 

Många dagstidningsläsande svenskar gick i stället till valurnorna 2018 matade 
med en bild av att lärarassistenter skulle lösa läraryrkets kris. Det var medierna som 
var med och bidrog till detta faktum – via sin episodiskt präglade gestaltning av 
ämnet. För att den episodiska gestaltningen tillåter problematiseringen ske av politiker 
som lovar saker i utspel är i väldigt hög grad medverkande till att prägla vad 
diskursen rymmer för lösningar på den skolpolitiska frågan om hur lärarna ska bli fler 
och få det bättre. 
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Vad gäller vidare studier på detta ämne så vore det intressant att studera hur den 
skolpolitiska diskursen i dagstidningar och fackliga tidningar ser ut under tidsperioder 
som inte varit direkt kopplade till ett stundande val. Att jag valt att studera episodiska 
och tematiska gestaltningar just under en valrörelse kan kritiseras och jag tror att en 
annan period kunnat ge än större skillnader i sammanfattandet av mängden olika 
gestaltningar. Men jag tycker trots detta att jag via min djuplodande diskursanalys 
ändå lyckats komma fram till intressanta slutsatser som presenteras ovan. 
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Bilaga 1: Arbetsmall, diskursen 2010. 
 

 

 
 
Siffror, sammanställda:  
58 texter: 45 nyhetstexter, 7 debattartiklar, 2 
reportage, 2 analyser, 1 krönika, 1 ledartext.  
 
Episodisk/tematisk gestaltning:  
41 episodiska, 17 tematiska. 
 
Facktidningarna: 27 artiklar: 16 
episodiska, 11 tematiska. 
Dagstidningar: 31 artiklar: 25 episodiska, 6 
tematiska.  
 
”Frame sponsors” totalt:  
Politiker: 14.  
Lärare: 11.  
Fackförbund: 10.  
Forskare: 5.  
Skolinspektionen: 2.  
Privatperson: 2.  
 

”Frame sponsors” i tematiska 
gestaltningar:  
Lärare: 7. 
Forskare: 4.  
Fackförbund: 4. 
Politiker: 3. 
 
Problematiseringar:  
”Lärarbrist”: 12. 
”Arbetsbelastning”: 8.  
”Marknadsstyrning”: 7. 
”Löner/löneutveckling”: 4.  
 
Föreslagna lösningar:  
”Fler lärare”: 12. 
”Höjda löner”: 7.  
”Förstatligande”: 5.  
”Ökad tillsyn”: 3.  
”Minskad administration”: 2.  
”Karriärtjänst/professionsutveckling”: 2.  
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Bilaga 2: Arbetsmall, diskursen 2018. 
 

 

 

 
 
Siffror, sammanställda:  
56 texter: 28 nyhetsartiklar, 18 
debattartiklar, 4 ledare, 3 reportage, 2 
enkäter, 1 krönika.  
 
Tematisk/episodisk gestaltning: 37 
episodiska, 19 tematiska.  
Facktidningarna: 31 artiklar: 11 tematiska 
gestaltningar, 20 episodiska.  
Dagspressen: 25 artiklar: 8 tematiska 
gestaltningar, 17 episodiska.  
 
Problematiseringar:   
”Arbetsbelastning/arbetsbörda”: 24.  
”Löner/löneutveckling”: 7.  
”Lärarbrist”: 6. 
”Marknadsstyrning”: 5.   
”Vinstintresse”: 4.  
”Brist på karriärmöjligheter”: 3.  
 
Föreslagna lösningar:  
”Lärarassistenter”: 9. 
”Högre löner”: 8. 
”Vinstförbud/vinstminskning”: 6.  
”Fler lärare”: 6.  
”Minskad administration”: 6.  
”Förstatligande”: 5.  

”Frame sponsors” totalt:  
Politiker: 24. 
Företrädare för fackförbund: 11. 
Lärare: 7.  
Forskare: 3.  
 
”Frame sponsors” i tematiska 
gestaltningar:  
Lärare: 5.  
Fackförbund: 5.  
Forskare: 3.  
Politiker: 2.  
 
”Frame sponsors” angående 
lärarassistenter:  
Politiker: 8. 
Fackförbund: 1.  


