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Inledning 

I denna text kommer jag inledningsvis att beskriva några begrepp som hämtats från den 
poststrukturalistiska diskursteorin. Jag ser begreppen som användbara verktyg i arbetet med 
att vaska fram olika diskurser och deras struktur. Den största delen av texten ägnas därefter åt 
ett exempel på en diskursteoretisk textanalys, vilken är hämtad från mitt avhandlingsarbete. 
 
Diskursteorins begrepp och uppfattningen om diskursers organisering 

Inom diskursteorin (Laclau & Mouffe, 1985; Torfing, 1999) uppfattas diskurs som en tillfällig 
betydelsefixering kring en eller flera nodalpunkter, vilka är speciellt betydelsefulla tecken 
inom en diskurs. Alla tecken i en diskurs är moment (Winther Jørgensen och Philips, 2000) 
eller ibland även element, medan bara vissa har en så central betydelse att de benämns 
nodalpunkter. När momenten kopplas ihop till kedjor av betydelsebildning kallas de 
ekvivalenskedjor. Det är genom att dessa kedjor av moment knyts till varandra eller till 
nodalpunkter som diskursen organiseras och får innehåll. Både moment och nodalpunkter är i 
sig tomma tecken och får endast betydelse när de på olika sätt länkas till varandra. Genom att 
följa ekvivalenskedjornas sammankoppling av betydelser kan identiteter och kartor över det 
sociala rummet klarläggas. En diskurs strävar efter att åstadkomma entydighet genom att göra 
alla tecken till moment. Men om alla tecken i en diskurs vore moment skulle inte diskurserna 
kunna omformas och få andra betydelser. Därför lyckas enligt diskursteorin inte tillslutningen 
helt. För att komma ifrån detta dilemma, att det egentligen inte skulle finnas några moment, 
talar diskursteorin istället om tillfälliga tillslutningar. Momenten hanteras som om de vore 
fixerade till skillnad mot elementen som inte är fixerade. De tecken som är element kan även 
artikuleras på alternativa sätt i andra diskurser. Även hegemoni och antagonism är 
betydelsefulla begrepp inom diskursteorin. Antagonism står för konflikt och ett antagonistiskt 
förhållande uppstår när det råder konflikt och kamp om betydelsebildning. Upplösningen av 
konflikten eller antagonismen sker genom en hegemonisk intervention (Torfing, 1999). En 
hegemonisk artikulation kan sägas innesluta antagonistiska men undertryckta diskurser, till 
skillnad mot en diskurs som utestänger det som den inte artikulerar. 
 
Artikuleringen av nodalpunkten läroplan 

I detta textutdrag diskuteras samarbetet mellan kulturskolan och grundskolan. Samarbetet går 
traditionellt under namnet Kultur i skolan men benämns kompanjonlärarskap i exemplet 
nedan. Det som fokuseras i analysen är hur kulturskolelärarna på olika sätt skapar mening 
kring olika tecken när de talar och diskuterar med sina kollegor om den verksamhet de har 
förlagd till grundskolan. I den text vi får ta del av är vissa ord markerade. Det är ord som jag 
uppfattar som särskilt viktiga tecken i arbetet med att nysta fram hur olika diskurser är 
organiserade i samtalet.  
 

3:6 
Margareta: för mitt mål med min verksamhet det är dels det som Gittan säger att göra lite 
reklam… men det kommer nog sekundärt… för jag tänker ju framför allt på samarbetet med 

läraren… jag vill göra ett frodigt samarbete med läraren så att mitt ämne dels får högre status 
för att drama är lite så där flummigt… vad kan man lära sig där… jag försöker dels 
marknadsföra dramat som stat, som statushöjare att jag integrerar deras kålrotskunskaper med 
drama å så jobbar vi ju med rotfrukter… fast på ett helt annat sätt å så jaha så kliar läraren sig i 
huvudet, ”det har jag aldrig tänkt på att man kan göra det så här kul å lära sig om rotfrukter 
samtidigt…” å så vidare å så vidare… å så samtidigt vill jag att lärarna ska lära sig av mig… inte 
alltid… som läraren är så pigg på att lära sig av mig å det är helt okey… får gärna lov att bara 



titta här… men många är väldigt pigga på å lära sig av mig… å sen så får jag höra nästa gång jag 
kommer,” ja vi gjorde den där övningen du gjorde med dom, en gång till fast så ändrade vi lite 
på den så här för vi pratade om… om svampar den dan istället för morötter, kålrötter”… jaha va 
bra, tänker jag… då har jag gett nånting å dels så får jag nånting av dom, för dom, jag går ju i 
min lilla flumvärld, inom citationstecken… jag brukar skoja med mig själv för det är lite roligt 
ibland… eeh, fast även om jag vet om att det finns ett mål som inte alltid syns så tydligt, men 
dom lär mig också att konkretisera, vad är det jag egentligen vill göra… för dom sitter ju där å 
dom har ju en helt annan tydlig läroplan, jag tycker inte min läroplan för min egen del, vad är 
mitt mål, det är inte så jättetydligt alltid, jag får tänka själv, vad är det jag gör, men dom har ju 
ofta nerskrivet, det här ska eleven kunna innan årskursen avslutas… jag har inte det riktigt lika 
tydligt… men jag kan använda deras kursplan å tänka att om dom ska lära sig det där hur kan 
jag då lägga en parallell, jaa då kan jag ha som mål då att dom ska kunna det… okey… så då 

lutar jag mig på deras läroplan å får liksom lite sporre själv… å vet vad jag sysslar med så jag 
inte bara flummar helt enkelt… så… det känner jag att jag får ut… så det blir ett givande och 
tagande där…  
 
Gittan: jag tycker alltså kompanjonlärarskapet det är en fantastisk samarbetsform… att man som 
klasslärare och ämneslärare arbetar tillsammans, kanske runt så som du säger så… ämnen som 
måste göras men också att tillföra nåt helt annat in i, alltså som handlar om alla möjligheter att 

expandera medvetandet… eeh… i det vanliga klassrummet… å… kanske gå in i okända 

forskarvärldar va… eeh... å… dom… alltså vi som lärare… alltså som människor i dom här 
olika lärarrollerna så kan man bli ett fantastiskt komplement till varandra som… som är otroligt 

stimulerande för eleverna…  
 
Margareta: använda hela människan… tänka holistiskt… inte bara… sitta här å lära sig för att 

fröken säger det utan tänka själv… och utvecklas själv å… 
 

Läroplan artikuleras som ett element i texten. Först, dom har ju en helt annan tydlig 

läroplan, där läroplan ekvivaleras med nerskrivet och det här ska eleven kunna. Dessutom har 
dom en läroplan, den finns där och beskrivs som en färdig och opåverkbar enhet vilken inte 
skapas av lärarna själva. Eftersom dom hänvisar till grundskolelärarna kan elementet läroplan 
här knytas till en grundskolediskurs. Denna ekvivalering av läroplan skapar en syn på 
undervisning där läroplanen definierar innehållet. En ekvivalenskedja kan utifrån detta 
resonemang bildas:  
 

läroplan = tydlig = nedskrivet = det här ska eleven kunna  
 

Läroplan artikuleras också som min läroplan. Läroplan ekvivaleras då med inte så jättetydligt 

alltid och mål som inte alltid syns, vilket i sin tur kedjas fast till tänka själv. Här artikuleras 
läroplan som något privat, som inte är tydligt och som innebär att man måste tänka själv. Min 

läroplan hänvisar till en dramalärare och en dramalärardiskurs. Här konstrueras läroplan som 
något som läraren har frihet att skapa själv genom att tänka. Effekten för undervisningen blir 
att innehållet definieras av vad läraren lyckas tänka ut. Ekvivalenskedjan som skapar mening 
kring tecknet läroplan artikuleras så här: 
 

läroplan = inte så jättetydlig = mål som inte alltid syns = tänka själv 
 
Genom artikulationen av elementet läroplan framställs grundskolelärardiskursen och 
dramalärardiskursen som två parallella diskurser. De går inte att kombinera eftersom de 
utesluter varandra. Läroplan artikuleras som något färdigt och opåverkbart i den ena diskursen 
och som något lärare har frihet att skapa själv i den andra diskursen. Genom de båda 
elementen artikuleras också vad eller vem som tillskrivs inflytandet i frågan om vad som ska 
uträttas och läras i klassrummet. I grundskolediskursen framställs läroplan som det som 
genererar innehåll i undervisningen. Detta får effekter för lärarna som förlorar både inflytande 
och agency i en sådan konstruktion. I dramalärardiskursen konstrueras istället läraren som den 



som genererar innehåll i undervisningen. Detta får effekter för lärarens agency som i denna 
konstruktion framställs som begränsad endast av lärarens egen kapacitet.  
 
När grundskoleläraren och dramaläraren ska arbeta tillsammans med kultur i skolan stöter de 
båda diskurserna ihop och det uppstår en konflikt. Grundskolelärardiskursen och 
dramalärardiskursen hamnar då i ett antagonistiskt förhållande till varandra. De båda 
diskurserna kan inte agera i samma terräng eftersom de utesluter varandra. Men genom en 
hegemonisk intervention kan antagonismen upplösas och ett gemensamt arbete med kultur i 
skolan kan åstadkommas.  
 
I den hegemoniska interventionen blir tecknet samarbete viktigt tillsammans med integrerar. 
Det som integreras i samarbetet är lärarnas olika kunskaper vilket leder till en möjlighet att 
arbeta på ett helt annat sätt. Ett annat sätt artikuleras med kul och att man lär sig något 
samtidigt. Att artikulera kul tillsammans med lära sig ställs i texten i ett antagonistiskt 
förhållande till grundskolediskursen när läraren säger att hon aldrig tänkt på denna 
kombination. Därmed konstrueras att ha kul samtidigt som man lär sig som något främmande 
i en grundskolediskurs, men möjligt i en kultur i skolan diskurs. Samarbetet får också mening 
utifrån då har jag gett nånting å dels så får jag nånting av dom, där samarbetet beskrivs som 
en utvecklingsmöjlighet för båda lärarna. 
 
I en kultur i skolan diskurs artikuleras läroplan som något användbart och något att luta sig 
mot. Konsekvensen för undervisningen blir att lärarna får större frihet samtidigt som de, om 
de vill, kan få stöd av läroplanen när det gäller innehållet. En artikulation som skiljer sig från 
både grundskolediskursen och dramalärardiskursen.  
 

läroplan = användbart = att luta sig mot 
 
Att tillföra nåt helt annat och samtidigt arbeta med ämnen som måste göras framställs som en 
del av kultur i skolan diskursen. Ämnen som måste göras artikuleras här utifrån elementet 
läroplan i en grundskolediskurs men inkluderas samtidigt i en kultur i skolan diskurs. Nåt helt 

annat ekvivaleras med möjligheten att expandera medvetandet i det vanliga klassrummet och 
gå in i okända forskarvärldar. Det vanliga klassrummet hänvisar till den grundskolediskurs 
som dominerar klassrummet i vanliga fall. Därmed kan expandera medvetandet förstås som 
en avgränsning mot den undervisning som konstrueras i en grundskolediskurs.  
 
De som framför allt framställs som vinnare i en kultur i skolan diskurs är eleverna. 
Konstruktionen av de olika lärarnas kompetenser som ett fantastiskt komplement till varandra 
framställs som otroligt stimulerande för eleverna. Otroligt stimulerande för eleverna 
ekvivaleras med använda hela människan, tänka holistiskt, tänka själv och utvecklas själv. 
Denna konstruktion av lärande står i ett antagonistiskt förhållande till grundskolediskursens 
lärande som framställs som lära sig för att fröken säger det.  
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