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1. Inledning

Vi kommer i denna C-uppsats studera lärarkårens professionalisering. Vi har valt att fördjupa

oss i lärarnas professionalisering och hur den utvecklats genom 1900-talet. Vi har sett det

som en viktig del av vår utbildning och vi har kunnat följa professionaliseringsdebatten i

dagens lärarfackliga media. Vi har därför ansett att det varit av vikt att göra en studie av detta

område. Vi har valt att göra en historisk studie av lärarnas professionalisering för att göra oss

en uppfattning om den utveckling som skett under 1900-talet.

Genom historien har läraryrket genomgått en professionaliseringsprocess som har

fortsatt fram till våra dagar. Allt sedan folkskolan infördes och lärarutbildningen utvecklades

har funderingarna kring professionaliseringen funnits närvarande och väckt debatt i flera

sammanhang. Lärarfacklig press har ofta behandlat frågor kring detta och debatterna har

präglats utifrån den tid som de verkade i. Dessutom har fackförbund och lärarkåren skapat

diskussioner kring yrkets professionalisering genom pedagogiska möten och

sammankomster.

Innan folkskolans införande 1842 låg ansvaret för utbildningen av barnen på kyrkan och

hemmen. Den muntliga traditionen, med sina rötter långt tillbaka i tiden, hade varit en viktig

del av folkets undervisning. I och med protestantismens införande förstärktes undervisningen

i syfte att skola om befolkningen. Präster och klockare lärde ut läsning främst för att

befolkningen skulle kunna studera de kyrkliga texterna. När folkskolan infördes påbörjades

en förflyttning av ansvaret för utbildningen från prästerna till skolan och lärarna. Genom

folkskolans utveckling förändrades också innehållet och antalet ämnen som det undervisades

i. Folkskollärarens kunskapskrav utökades med tiden då denne skulle kunna undervisa i både

praktiska ämnen så som slöjd, och i de teoretiska ämnena, till exempel läsning, räkning och

kristendomskunskap. Folkskolan ersattes så småningom med grundskolan, och

parallellskolesystemet försvann. Under denna period påbörjades och utvecklades

folkskollärarnas och senare grundskollärarnas professionaliseringsprocess.

Vi kommer i denna C-uppsats att börja med en beskrivning av den historiska

bakgrunden till folkskolans införande och utveckling samt att hur den senare ersätts av

grundskolan. Vi fortsätter vidare med att ta upp begreppet professionalitet och vilka

betydelser olika forskare har gett begreppet. Vi kommer också att ta ställning till vilken

definition vi anser vara den mest lämpliga. Vi kommer också att redogöra för lärarnas

inledande professionaliseringssträvanden. I detta avsnitt presenteras också tidigare forskning
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om professionalitet. I avsnittet Syfte och forskningsproblem kommer vi att presentera vårt

syfte med denna uppsats och vilket vårt forskningsproblem är. Vi kommer vidare att

presentera vår valda metod i Tillvägagångssätt – Textanalys. I detta stycke kommer vi att

förklara några central begrepp bland annat text, analys och tolkning. Vi kommer i samband

med detta att redogöra för den valda analysmetoden. Vidare kommer vi att presentera vilket

underlag, det empiriska materialet, vi använt och vilka urval och avgränsningar vi gjort. Detta

sker i avsnittet Tidskrifterna. Sedan följer undersökningens resultat, där vi tar fram de

centrala delarna utifrån professionaliseringsbegreppet. Genom detta kommer vi att besvara

uppsatsens syfte och forskningsproblem. Avslutningsvis diskuterar vi, i avsnittet Diskussion,

undersökningens centrala delar och hur professionaliseringen trätt fram i materialet. Vi

kommer att avsluta med några frågor och problem som vi funnit intressanta att studera vidare.

2. Bakgrund

2.1 Skolans historia

Skolan har genom historien skapat möjligheter för barn att utbildas. Detta har bidragit till att

befolkningen ställer krav på sitt samhälle och sin skola. Lärarkåren har därför även de

genomgått en utveckling, där yrkets professionalisering varit betydelsefull.

2.1.1 Innan folkskolan

Sven Hartman (2005) ger en beskrivning av hur undervisningen gick till innan reformationen

då vi gick över från att tillhöra katolicismen till att istället tillhöra protestantismen. Prästerna

undervisade i de centrala delarna av kyrkliga texter, katekesen. I och med reformationen

intensifierades undervisningen ytterligare eftersom befolkningen behövde omskolas till

protestantismen. Hartman fortsätter med att beskriva hur det i 1689 års kyrkolag gav föräldrar

och husbönder ansvaret för att lära sina barn och tjänstefolk att läsa. Prästerskapet fick

ansvaret för kontrollen över denna hemundervisning.

Egil Johansson (1992) och Hartman (2005) skriver om hur undervisningen var innan

folkskolan infördes. De skriver om den makt som kyrkan hade på skolan och det övriga

samhället. Det fanns en stark muntlig tradition där texter som exempelvis ”Ave Maria” och

andra centrala böner lärdes utantill, dessa användes i bland annat högmässan i kyrkan. Den
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muntliga traditionen användes till en början eftersom en stor del av befolkningen inte kunde

läsa och därigenom var det smidigast om alla kunde de flesta texterna utantill.

Ingegerd Tallberg Broman (2002) beskriver skolorna fram till 1800-talet. I skolorna

undervisades huvudsakligen eleverna i latin och kristendom. Dessa skolor (exempelvis

katedralskolor, klosterskolor och trivialskolor) var tätt knutna till kyrkan. I många fall var de

även sammanflätade med prästutbildningen och skolundervisningen blev ett pedagogiskt

övningsmoment. Detta var ett steg i riktning mot ett slutförande av utbildningen till präst.

Läraryrket var således något blivande präster höll på med en kortare tid innan deras egentliga

mål nåddes, i detta fall prästyrket. På grund av att prästyrket var så pass högt upp i hierarkin i

samhället kom även läraryrket att stiga i rang eftersom lärarna ofta levde och umgicks tätt

med prästen och dennes familj.

2.1.2 Folkskolan

Folkskolan var den skolan som namnet antyder en ”skola för folket”. Denna skolform var 7-

årig där barn ibland gick i skolan endast på halvtid, genom halvannandags läsning. Denna

skolform existerade mellan 1842 och 1962, sedan övergick folkskolan till att bli grundskola.

Skolan som organiserad verksamhet har således funnits i över 160 år (Richardsson

1977/2004).

Per-Johan Ödman (1995) och Gunnar Richardson (1994a) skriver vidare om den

undervisning som försiggick i Sverige före folkskolans införande år 1842. Denna reform,

som kom att kräva många år för att bli genomförd, skriver Richardson om. Han fortsätter med

att många föräldrar och andra vuxna ansåg att den organisation som funnits innan folkskolan

infördes hade fungerat bra och att de i många fall ansåg att det kunde fortsätta med samma

system som förut eftersom det fungerat så bra i så många år. Richardson menar vidare att

flertalet elever som tillhörde något av de högre stånden fortsatte inom privatundervisningen,

antingen för en privatlärare eller på en privatskola.

Richardson (1994a) menar också att anledningen till folkskolans införande enligt de

styrande i landet var att det rådde stor brist på riktlinjer. Bristen låg dels på den yttre

organisationen för varje enskild skola, dels på riktlinjerna för hur det inre arbetet skulle

fungera i skolan. Vid folkskolans start var det stor brist på de viktigaste komponenterna, till

exempel lärare och lokaler för undervisningen. Richardson beskriver vidare att staten mer och

mer märkte att en ”förlängd arm” behövdes från de statliga organen och ut i skolorna. Detta
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ansågs även vara nödvändigt för att kunna bygga upp en rikstäckande plattform som senare

kunde byggas vidare på för att ytterligare utveckla skolan.

År 1861 inrättades denna statens ”förlängda arm”, folkskoleinspektörerna. De blev ett

instrument för staten att utöva kontroll så att statsmakten kunde se att utvecklingen av

folkskolan gick i den planerade riktningen. Majoriteten av folkskoleinspektörerna var präster

eller läroverkslärare och de hade uppgiften som ett halvtidsarbete vid sidan om sitt andra

arbete. Inspektörerna gjorde besök på distriktens skolor för att se vad skolorna hade för behov

och vilket tillstånd de var i överlag. Vid dessa besök kunde de upptäcka oegentligheter kring

exempelvis skolbyggnadens kondition och hur anställningar gått till alternativt höll på att gå

till vid den tidpunkt då inspektörerna var på besök.

Richardson (1977/2004) och Ödman (1995) ställer frågan om dessa inspektörer kan ha

varit till någon hjälp för folkskolans utveckling. De kommer fram till att det säkerligen fanns

inspektörer som gjorde skolan en tjänst och andra inspektörer som gjorde skolan en ren

otjänst. De är dock överens om att inspektörerna överlag gjorde ett bra arbete som ledde till

en positiv utveckling av skolväsendet och ett steg vidare. Det fanns dock endast 20 stycken

inspektörer av folkskolan i hela Sverige när användningen av sådana påbörjades. Dessa

inspektörer hade egna områden som de skulle kontrollera skolorna inom. Efter besöket skulle

resultatet av detta skriftligen rapporteras till domkapitel respektive till departement.

Richardson (1977/2004) beskriver hur staten tar över allt mera makt från kyrkans

ansvar över skolan och försöker att skapa enhetlighet i skolorna över hela landet. För att

dessa mål ska kunna genomföras utformas en rad av statliga normalritningar fram. Detta för

att skolbyggnaderna skulle vara av lika byggnadskvalitet. K G Lindqvist (1992) skriver om

dessa ritningar i sitt kapitel kallat: ”pionjärtidens skolor”. Han fortsätter med att det fanns en

rad olika ritningar efter hur många elever som beräknades skulle gå i skolan som planerades

att bygga. Förutom ritningar för skolhuset så var det även standardiserat hur skolbarnens

bänkar skulle vara utformade samt det mesta annat av fast materiel i en skola. Ett skolhus

skulle förutom undervisningssalar även innehålla bostad för lärare och lärarinna.

Normalritningarna var även ett positivt inslag för folkskoleinspektören att utgå ifrån när

skolbyggnader skulle inspekteras. Utifrån dessa normalritningar formades skolhuset efter den

lokala traditionen för hur man byggde husen i trakten. Allt eftersom nya beslut fattades kring

läroplaner för nya ämnen som infördes i undervisningen byggde man till skolan med nya

salar som var ämnade för ämnet som det skulle undervisas i. I likhet med Lindqvist beskriver

Gunilla W Lindgren och Richardson (1994) hur skolorna var utformade. Genom
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normalritningarna som gjorts över skolhusen visades bland annat hur stor yta som fönstren

skulle uppta i skolbyggnaden för att tillräckligt mycket ljus skulle komma in i rummen och

hur skolbänkarna skall vara utformade med eget ryggstöd samt fotstöd för varje elev och inte

de långa bänkarna som tidigare funnits.

Gunilla W Lindgren och Richardson (1994) beskriver vidare hur hygienen såg ut i

skolorna från slutet av 1800-talet och framåt mot början av 1900-talet. I normalritningarna

var även regler om hur uppvärmningen och städningen skulle ske. Reglerna innefattade hur

ofta golven skulle borstas med våt trasa respektive skuras, när vädring skulle ske och vilken

temperatur som lokalerna skulle hålla. Det stod även skrivet att skolbarnen en gång i

månaden skulle badas i skolan i varmt vatten och de fattigaste barnen hade även rätt till en

måltid om dagen i skolan. Vid skiftet 1800-1900-talet förekom det skolläkare och

skoltandvård i skolorna. Dessa blev vanligare och vanligare med åren, även om

skoltandvården försvann från skolorna i takt med att denna byggdes ut mer och mer i det

övriga samhället. Seminarielärarinnan Saga Jonsson kom 1928 ut med en liten hjälpreda i

bokform som hette Hygien i småskolan. En liten hjälpreda. Meningen med denna hjälpreda

var att eleverna i ung ålder skulle lära sig att skapa sunda levnadsvanor som de sedan skulle

kunna hålla sig till hela livet.

Vi har genom bland annat normalritningarna och hygienreglerna sett hur läraren styrdes

av dessa strikta riktlinjer. Lärarna miste genom dessa statliga regler viss del av sin auktoritet

och sin egen självbestämmanderätt. Normalritningarna styrde hur skolan var utformad och

även hur lärarens bostad i skolhuset var planerad. Lärarens privatliv blev på så vis

kontrollerat genom bostadens placering och utformning. Lärarna fick genom detta fler krav

och en tydligare styrning på sin roll. Vi har genom materialet kunnat se hur lärarnas

professionalisering påverkats av denna styrning då lärarens privatliv och arbetsliv

kontrollerades av regler och förordningar.

På 1930-talet inföll ”seminariedöden” som var en följd av de låga födelsetalen, Sixten

Marklund (1994) beskriver detta i sitt kapitel i boken som Gunnar Richardson är redaktör för.

Seminariedöden bidrog till att lärarseminarier var tvungna att lägga ner ena året för att sedan

starta upp ett par år senare igen. Främst var detta mödosamma tider för de personer som

undervisade och arbetade på seminarierna eftersom de inte visste om de hade arbete från

termin till termin.

Lindqvist (1994) skriver om att det under 1920 – 1930-talet var flera ekonomiska kriser

i olika omgångar samtidigt som det behövdes byggas många flera skolhus runt omkring i
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kommunerna. Anledningen till att det behövdes byggas så många nya skolor på en gång var

att många av skolbyggnaderna runt om i vårt land var i väldigt dåligt skick. Då staten visste

om den dåliga ekonomin som kommunerna hade vid denna tid hade beslut tagits om att

statligt stöd skulle utbetalas för skolbyggnationer. Så småningom kom beslut om hur stora

statsbidragen skulle vara, olika i storlek beroende på hur stort behovet var. Allteftersom det

blev bättre kommunikationer med bussar och dylikt så kunde skolor göras större och det blev

möjligt att samla elever från ett större geografiskt område i en och samma skola, istället för

att sprida ut eleverna i skolor på många mindre platser.

Allt mera började nya förorter att byggas upp utanför städerna, skriver Lindqvist.

Många flyttade ifrån landsbygden till staden där arbetena fanns. Genom denna omflyttning av

befolkningen behövdes det byggas upp en ny struktur av samhället i dessa nya

samhällen/förorter. I denna struktur ingick bland annat centrum med affärer och skolor som

barnen kunde gå i. Dock var det brist på arbetskraft till dessa skolor samt resurser för

inköpandet av material till skolorna. På grund av denna brist blev kommunerna tvungna till

att bygga skolorna i omgångar.

2.1.3 Grundskolan

Grundskolan var till skillnad från folkskolan ”en skola för alla” en gemensam skola,

parallellskolesystemet försvann till grundskolans fördel. Efter reformen som påbörjades på

1940-talet, blev skolan 9-årig och delades in i tre stadier (Richardsson 1977/2004).

Lindqvist (1994) skriver att det bland annat på grund av att det under 1940-talet föddes

stora barnkullar blev det brist på lokaler för undervisning när dessa började skolan under

1950-talet. Mellan åren 1949 och 1962 pågick en försöksverksamhet med att utöka

folkskolan till att bli nio år. Under denna försöksperiod utökades grundskolan i olika etapper

till att bli sjuårig för att ytterligare en tid senare bli nioårig. Richardson (1977/2004) fortsätter

med att beskriva att 1962 togs en rad viktiga beslut för skolans fortsatta verksamhet. Det

beslutades att folkskolan, realskolan samt flickskolan skulle ersättas med en 9-årig skolform

som nu skulle vara obligatorisk för alla barn och ungdomar. Systemet med parallellskolor

avskaffades i samband med att den nya nioåriga grundskolan inrättades. Namnet på denna

nya skolform för alla nio åren kom att bli grundskolan – vilket var och är ett namn som inte

kan härledas till någon tidigare organisation inom skolans väsen. Grundskolan delades in i tre

delar: Lågstadiet, Mellanstadiet och Högstadiet. Denna uppdelning gjordes för att lätt hålla

isär de tre stadierna inom den obligatoriska skolan. Richardsson (1977/2004) menar att
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grundskolan skulle vara den grund som eleverna kunde bygga vidare på under sina framtida

studier och i sina liv. Vid införandet bestämdes det att årskurserna sju respektive åtta skulle

vara sammanhållna i klassen, förutom att det i en del utvalda ämnen skulle ges möjlighet till

att göra individuella val. Årskurs nio skulle däremot vara uppdelad i fyra stycken

inriktningar. Denna uppdelning för att eleverna skulle vara väl förberedda inför att de skulle

börja på gymnasiet. Det bestämdes även att kristendomsundervisningen skulle bli objektiv

och inte som tidigare i historien konfessionell. Skolan tog därmed ytterligare ett steg ifrån

kyrkans grepp och blev än mera fristående. Helt övergick skolorna till att bli nioåriga år

1972/73.

Richardson (1977/2004) skriver vidare att grundskolan innebar en stor modernisering

från den tidigare realskolan. Det var en rad straff som försvann bland annat kvarsittning, det

vill säga att eleven fick gå om en klass. En annan punkt som försvann var de resurser som

tidigare hade krävts för elever som blivit tvungna att läsa i skolan även på sommaren

eftersom de inte blivit godkända att gå vidare i skolan. Dessa elevinsatser behövdes nu inte

längre eftersom den nya grundskolan nu var examensfri och eleverna gick vidare till

gymnasiet med det betyg som de fått i ämnena de har läst under högstadiet.

Bo Lindensjö & Ulf P. Lundgren (2000) skriver om decentraliseringen som beslutades

1979 och påbörjades under 1980-talet. Decentraliseringen innebar att staten lämnade över

huvudansvaret för driften av skolorna till kommunerna. Genom denna övergång från statlig

till kommunalt styre menar de att det blir en ökad skillnad mellan skolorna samt mellan olika

kommuner.

Här kan vi själva se en likvärdighet med Sveriges skolor innan staten tog över

ledningen på 1860-talet. Anledningen till att staten tog över styrningen på 1860-talet var just

att eleverna skulle få en likvärdig utbildning var än eleven bodde i Sverige.

Decentraliseringen under 1980-talet skulle enligt Lindensjö och Lundgren (2000) vara

ett medel för att lokala behov mera skulle komma fram samt för att man skulle få till en

effektivare ledning som även kände till den lokala variationen och dess kultur. Richardson

(1977/2004) fortsätter att beskriva decentraliseringen. Denna innebar att kommunerna inte

stod helt själva med att styra över skolverksamheten och ledningen över denna. Richardson

menar att decentraliseringen innebar det att staten fortfarande hade ansvaret att fastställa

målen för undervisningen och innehållet som skolan skall lära ut i form av den aktuella

läroplanen. Genom läroplanen är tanken att alla elever trots decentraliseringen skall vara

garanterade att få en utbildning med samma innehåll och med lika bra kvalitet över hela
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landet. Där finns det en skillnad mot 1860-talet eftersom det då ännu inte fanns några

genomgående drag och mål för hur skolan skulle drivas och vad undervisningen skulle

innehålla. Detta finns i dagens skola genom läroplanerna som lärarna har att arbeta efter.

Lindensjö och Lundgren (2000) beskriver också de reformerna som även genomfördes i

och med decentraliseringens förberedelser. År 1978 kom skolöverstyrelsen ut med ett förslag

på hur en ny läroplan kunde se ut (blivande Lgr 80). Förslaget fick mycket kritik för att vara

allt för suddigt och utan direkt styrning. Vår tolkning av denna kritik är att lärarkåren tidigare

varit så styrd av exempelvis överlärare och folkskoleinspektörer att lärarna helt enkelt inte

klarade av att helt plötsligt få allt för lösa tyglar. Fortsättningsvis skriver Lindensjö och

Lundgren att när väl läroplanen kom ut var den mycket grundläggande och tog upp såväl

skolans mål som riktlinjerna för arbetet. I den allmänna delen finns de allra flesta

förekommande händelser i skoldagen upptagna och inte mycket lämnas åt slumpen eller för

att lösas på den lokala skolan (Skolöverstyrelsen 1980). Lgr 80 och Lpo 94 utgår från två

skilda synsätt på skolans verksamheter. Lgr 80 är baserad på en regelstyrd skola, medan Lpo

94 istället kom ur en mål- och resultatstyrd skola.

Vad vi har kunnat se genom historien har statens styre över lärare och skolor utvecklats

från användning av enskilda kontrollanter utskickade av statliga verk till en ökad användning

av dokument som skall efterlevas och följas.

2.2 Lärarprofessionalisering – vad är det?

Begreppet professionalisering har varit och är en viktig fråga för debatt. Det finns många och

olika tolkningar av begreppet. Vi ska nedan beskriva och redogöra för professionalisering och

hur vi kan använda det på läraryrket.

Professionaliseringens olika begrepp och förklaringar kan användas på skilda sätt.

Resultatet av ett tolkningsarbete kan bli mycket annorlunda beroende på om forskaren är

stark eller svag i sin tolkning. Staffan Selander (1989) menar att genom en starkare tolkning

utesluts många yrken som samhället anser vara professioner. Genom till exempel Inga

Hellbergs (1989) perspektiv skulle därmed flera yrken som inte har den statliga anknytningen

förlora sin professionalitet. En svagare tolkning enligt Selander (1989) kan innebära att

endast ett par eller några kriterier behöver stämma in på yrkesrollen, men då ökar genast

antalet yrkesgrupper som uppfyller kraven på att anses som professionella. Selander menar
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också att det finns en risk för att det sker en alltför stor anpassning av perspektiven och

tolkningarna, till den grad att de justeras för att passa in på de yrkesgrupper som undersökts.

Begreppen professionalism och professionalisering bör enligt Tomas Englund (1995)

skiljas åt i sina definitioner, men han anser samtidigt att de har mycket som är gemensamt.

Professionalism skall definieras som yrkets interna kvalitéer, den kompetens som behövs för

att utföra yrket väl. Professionalisering avser istället de historiska och sociala målen mot

status och position i ett samhälle, ett mått på auktoritet.

Hellberg (1989) däremot förhåller sig till professionalismen genom stängning och

alliansperspektivet. Professionalisering är ett bestämt sätt att bevara och organisera en

yrkesverksamhet. Professioner är enligt Hellberg yrkeskårer som genom en kunskapsbas

skaffat sig ett monopol på arbetsmarknaden. En utbildning och en gemensam kunskapsnivå är

därmed viktig. Den statliga anknytningen är ofta stark till professionella yrken, genom sin

roll som legitimerare av kunskapsbasen genom examinationsrätten.

Ytterligare ett sätt att se på profession har Talcott Parsons formulerat där han menar att

en yrkesgrupp kan avskilja sig från ett annat yrke genom känslomässig neutralitet, att alla

klienter behandlas lika, att arbetet utförs till kollektivets bästa, individen är inte viktig i

samanhanget. Han anser vidare att en profession är när yrket uppmärksammar dess speciella

sakfråga samt att yrket har förvärvats genom prestation inte genom arv. Parsons menar

dessutom att etiska normer har betydelse för professionen (Selander 1989).

Vi har genom våra studier valt att följa Gunnar Berg och Erik Wallins (1983) förklaring

och kriterier av vad de anser att professionalisering innebär. Vi anser att deras tankar och

perspektiv om professionalisering stämmer in på våra föreställningar om vad vi anser att

professionalisering är.

Författarna menar att en yrkesprofession bör vara erkänd av samhället,

samhällssanktionerad. Med detta menar författarna att de styrdokument skolan och dess

lärare ska följa är kontrollerade och bestämda av samhället. Skolan och lärarna har av

samhället fått ett erkännande och en bekräftelse som verksamhet. Berg och Wallin tar upp ett

exempel hur juristers yrkesutövning fastläggs av samhället genom lagstiftningsapparaten.

Författarna menar vidare att kåranda och yrkesetiska regler1 är betydelsefulla för ett

yrkes professionalisering. De menar att det är närmaste omöjligt för en så stor yrkeskår att ha

                                                
1 Det var först år 2001 som etiska riktlinjer författades och antogs av och för lärarkåren, den består av 23
principer som behandlar läraryrkets allmänna moraliska ansvar och yrkets karaktär (Colnerud och Granström
2002).
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en gemensam kåranda. Kajsa Falkner (1996) instämmer i detta och hon menar att det är svårt

att tala om en yrkeskår då det finns flera lärarutbildningar och lärarkategorier. Hon anser att

det antingen handlar om flera yrkeskårer eller en kår bestående av flera lärarkategorier.

Kåranda och yrkesetiska regler är sammanbundna och påverkar varandra.  Colnerud och

Granström (2002) anser att yrkesetik är en underavdelning till etiken, där den är anpassad

efter yrkets förutsättningar. De menar att etik har med moral, värden, normer och regler att

göra. Lärarnas yrkesetik är en viktig del av yrkets professionalisering men den speglar också

samhällets krav på skolans likvärdighet i undervisningen där de gemensamma etiska

riktlinjerna kan hjälpa till att skapa detta.

Berg och Wallin (1983) menar att utbildning eller att en specifik kunskapsbas är

ytterligare en kvalifikation för ett yrkes professionalisering. För läraryrket är det den

pedagogiska kunskapen som är det centrala. Det är viktigt med ämnesdidaktik och

ämneskunskap, men de undrar om den är tillräcklig. Författarna anser att den pedagogiska

kunskapen, det vill säga den som handlar om skolans struktur och dess styrdokument, är mer

betydelsefull för läraren och skolan än ämneskunskapen. Därför att utan denna kunskap

skulle inte skolans verksamhet och dess personal kunna utvecklas. Även Hellberg (1989)

anser att utbildning och en gemensam kunskapsbas inom yrkesgruppen är central för yrkets

professionalisering.

Berg och Wallin (1983) anser dessutom att autonomi, eller självbestämmanderätten är

en förutsättning för en professionalisering av en yrkesgrupp. De menar att denna

självständighet kan finnas både i lärarens egen yrkesroll, som individuell autonomi och i

lärarlaget som kollektiv autonomi. Med individuell autonomi menas den enskilde läraren och

dess roll i bland annat klassrummet. Det har under hela skolhistorien varit betydelsefullt för

läraren att vara självständig och känna till vad som skall utföras inom verksamheten. Detta

har idag delvis förflyttats över på arbetslaget och hela skolans personal. Den kollektiva

autonomin är inriktad på självständigheten i gruppen, lärarlaget. Hur dessa samarbetar och

tolkar för att kunna följa läroplaner och styrdokument. Idag arbetar lärare i arbetslag på

skolor där de kan föra diskussioner om sitt arbete och sina pedagogiska och didaktiska val

utifrån styrdokumenten.

2.3 Läraryrkets inledande professionalisering

Den inledande professionaliseringen av lärarkåren började enligt Christina Florin (1987) vid

folkskolans införande, då flera olika förbund och föreningar för lärare bildades. Men redan
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under 1830-talet samlades lärare i lärarutbildningar, där ibland Stockholm och Lund menar

Owe Lindberg (2002). Dessa utbildningar inriktade sig då på växelundervisning

(Lancastermodellen), där läraren kunde undervisa flera hundra elever med hjälp av

monitorer2. Denna typ av undervisning var till stor del inriktad på högläsning och

återupprepning. Detta undervisningssätt var ekonomiskt fördelaktigt, då många elever kunde

rymmas i samma klass, men ställde också stora krav på läraren att vara ordningsam och väl

förberedd inför sin klass och sina monitorer.

En utbildning som är fastställd i regler och föreskrifter, är ytterligare ett steg på väg mot

en professionalisering av en yrkesgrupp. Agneta Linné (1996) skildrar hur 1842 års

folkskolestadga bestod av fjorton stadgar och att endast en av dem beskriver

lärarseminarierna, och hur dessa skulle bedrivas. Stadgan innehöll dessutom även de krav och

färdigheter som en folkskolelärare skulle ha införskaffat sig under seminarierna. Utifrån

denna stadga fastlades villkoren för lärarens utbildning och utgjorde seminariernas grund. I

denna stadga fanns inte det utrymme som behövdes för att beskriva utbildningen alltför

grundligt. Stadgan innehöll endast det ett fåtal instruktioner för att möjliggöra en översiktlig

planering av seminarierna.

Hartman (2005) beskriver hur förhållandena för seminaristerna under de första

decennierna av utbildningen var mycket enkla. Svenska kyrkan var fortfarande huvudman för

folkskolan och detta präglade också innehållet i undervisningen där kristendomskunskaper

värderades högt. Lärarutbildningen gavs till en början inga statliga ekonomiska resurser och

detta gav utbildningen en svår start. Det fanns inte tillgång till speciella undervisningslokaler

utan seminaristerna fick dela folkskolans lokaler. Den första folkskolan hade heller ingen

läroplan. Hartman menar att seminaristerna och folkskolan hade i stort sätt samma

kunskapskrav. De blivande folkskolelärarnas kunskaper behövde bara fördjupas något, de

skulle dessutom kunna klara av stora barnaskaror och inprägla kunskaperna i barnen.

Utbildningen varade i cirka 8 till 9 månader.

Lärarkåren började organisera sig i olika förbund och förde där pedagogiska och

politiska debatter vid folkskolans införande på 1840-talet enligt Florin (1987). Under 1800-

talets senare hälft bildades cirka 130 stycken skollärarföreningar i vilka lärarna samlades till

diskussioner och samtal för vidare utveckling av sin kunskapsgrund och sin yrkesroll. Dessa

föreningar samlades ofta på både lokal och nationell nivå för att föra det pedagogiska

                                                
2 Monitorer var hjälpredor i klassrummet, vanligtvis äldre och skötsamma elever (Tallberg Broman 2002).
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samtalet vidare. Hon fortsätter med att beskriva hur lärarna tidigt engagerades i olika lärar-

och skoltidningar. Från 1840-talet och sjuttio år framåt gavs det ut närmare 60 olika

facktidningar, där några överlevde under en längre tid. Florin menar att genom tidningarna

kunde en pedagogisk debatt fortgå och folkskolefrågor diskuteras.

Läraren hade en delad position i samhället enligt Ödman (1995), dels var läraren en

nyckelperson med en högre seminarieutbildning och dessutom var de anställda av kyrkan

med prästen som överhuvud. Dels såg samhället ner på folkskoleläraren då han undervisade

de fattigas barn, och levde så som ett nådehjon i samhället. Han menar vidare att

folkskoleläraren under 1800-talet levde under mycket knappa levnadsförhållanden, på 1860-

talet sattes minimilönen för en nyexaminerad lärare till 400 riksdaler utöver de fastställda

förmånerna som bostad, bränsle och djurfoder. För att göra en jämförelse, under samma

period tjänade många drängar mer än folkskolläraren gjorde. För att dryga ut lönen fick

många lärare skaffa sig extra sysslor, som till exempel att utföra vaccinationer eller att vara

ordförande i kommunalstämman.

Enligt Hartman (2005) var seminarierna till en början präglade av en uppfattning att

läraren endast skulle kunna det som den skulle lära ut. Seminaristerna skulle noga följa

folkskolans lärokurs, där tyngden lades på kristendomskunskapen. Seminaristerna skulle

endast fördjupa sina kunskaper från folkskolan. De skulle läsa mycket och nöta in

kunskaperna, men inget studera. Allt för att inte bli bildade då risken fanns att de bara blev

halvbildade. Det fanns de som ansåg att folkskollärarna genom sin halvbildning kunde utgöra

grunden för att skapa oro i samhället då de undervisade folkets barn. Hartman menar vidare

att detta arbetssätt på seminarierna utgjorde grunden för de 75 första åren av

seminarieutbildningarna.

I mitten av 1800-talet var bristen på utbildade lärare stor enligt Richardsson

(1977/2004). För att främja att nya skolor och utbildade lärare anställdes krävdes en mer

statligt styrd organisation. Det anställdes folkskoleinspektörer och dessa skulle resa runt i

landet och rapportera hur det var ställt i skolorna. De hade också befogenheter att övertala det

lokala styrande med statliga bidrag eller indragandet av dessa för att få till skolans

uppbyggande. Richardsson menar att utan dessa folkskoleinspektörer hade det i stort sett varit

omöjligt att bygga upp en folkskola över hela landet med en utbildad lärarkår.

I 1865 års seminariestadga infördes den första riktiga lärarutbildningen med en mer

tydlig statligt styrd organisation, de lokala variationerna i seminarierna uteblev. Utbildningen

förlängdes från 8-9 månader till att bli en treårig utbildning, som redan tio år senare utökades
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till fyra år. Dessutom övergavs nu växelundervisningen och utbildningen fick därav delvis en

ny inriktning (Hartman 2005).

Vid lärarmötet 1884 kritiserades domkapitlet starkt enligt Florin och Ulla Johansson

(1993) av den samlade lärarkåren. Lärarna ansåg att domkapitlet var kvar i forna dagar och

att de inte hade gått vidare framåt i utvecklingen som lärarkåren gjort. Vid varje ny tjänst var

lärarna tvungna att avge undervisningsprov hos domkapitlet och de var därigenom starkt

bundna till kyrkan. Undervisningsproven visade på om läraren kunde undervisa eleverna,

oftast fick läraren hålla en provlektion. Florin och Johansson menar att lärarkåren inte ville

låta sig kontrolleras av domkapitlet vid undervisningsproven utan av personer inom den egna

yrkeskåren. Lärarna ansåg detta eftersom yrkesverksamma inom skolan är mer insatta och vet

vad som skall kontrolleras. Lärarkåren menade även att genom den starka kopplingen till

kyrkan stoppas kårens professionaliseringsprocess upp och tar ännu längre tid. Läraridealet

hade länge varit något som läraren fått med sig redan från födseln, ett så kallat lärarekall.

Florin och Johansson (1993) menar vidare att pedagogiska föreläsningar och

seminarium sedan 1800-talets mitt funnits vid universiteten, men det var först under slutet av

1800-talet som pedagogiken introducerades i lärarutbildningen. Först år 1909 tillsattes den

första professuren i pedagogik efter en gemensam ansträngning från både läroverkslärare och

folkskolelärare.

Vi har i den inledande professionaliseringen av lärarkåren sett vissa förändringar. Vid

folkskolans införande påbörjades så sakta en professionalisering som under historiens gång

genomgått både uppgångar och nedgångar. Vi har bland annat sett hur kyrkans roll minskats

och statens roll stärkts i bland annat utbildningen av lärarna under perioden. Detta har

bidragit till att utbildningen förlängts och kraven har skärpts. Vilket har gett en högre

utbildad lärarkår. Vi anser att en tillbakagång av lärarnas professionalitet också har med den

statliga övervakningen att göra. Folkskoleinspektörerna begränsade lärarnas kontroll över sin

egen arbetsplats. Professionaliseringen har utvecklats ur en tradition av kyrklig och statlig

tillsyn. Vi kommer i denna uppsats att studera lärarkårens professionalisering under 1900-

talet.

2.4 Forskning om lärarprofessionalisering

I detta stycke kommer vi att lyfta fram den forskning som gjorts tidigare. Detta är ett relativt

väl undersökt område, även om inte alla undersökningar varit avhandlingar inom ämnet. Vi
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har därför gjort en avgränsning och kommer här endast att ta upp en del av allt som finns

nedskrivet i ämnet. Vi har valt material utifrån intresse och tillgång.

Christina Florin (1987) skrev för ett antal år sedan en avhandling i det aktuella ämnet.

Denna avhandling fick titeln Kampen om katedern. Feminiserings- och professionaliserings-

processen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860 – 1906. Som titeln säger tar Florin i

avhandlingen upp frågor kring feminiserings- och professionaliseringsprocessen. Hon tar

även upp frågeställningar kring statens roll i dessa processer samt statens roll i

lärarutbildningen. Genom att studera de år som innehåller de mest omvälvande åren inom

professionaliseringsutvecklingen är hennes mål att studera de personer som arbetade i

folkskolan med att undervisa och uppfostra skolans barn. Florin menar att i den forskning

som föregått hennes avhandling har tyngdpunkten mestadels lagts på reformer, läroplaner och

innehållet i skolans verksamhet. Hon däremot, ville ta reda på vilka dessa personer var och

vilka tankar hade de kring sitt yrke.

Till skillnad från Florin har Kajsa Falkner (1995) forskat kring den senmoderna

professionaliseringen. Hon har inte heller behandlat könsskillnaderna i någon större

utsträckning. Hennes avsikt var att söka en förståelse av en strävan mot professionalisering

av lärarna genom en koppling till begreppen arbetsdelning och styrning. Hon har arbetat med

textanalys, där hon främst studerat politiska dokument. Falkner vill med sin avhandling inte

ge lärarna bestämda instruktioner hur de ska förhålla sig till professionaliseringsprojektet.

Hon vill istället utforska olika handlingsstrategier för professionaliseringssträvänderna.

Lärarutbildningar och dess utveckling och förändring har studerats av både Agneta

Linné (1996) och Kerstin Skog-Östlin (1984). De har dock forskat kring lärarutbildning

utifrån olika ingångsvinklar. Linné har främst riktat in sig på folkskollärarutbildningar och

hur den förändrats över tid. Linné vill i sin avhandling identifiera grundläggande mönster i

utbildningen och undersöka om dessa kan bidra till att förstå dagens lärarutbildningar.

Författaren har i avhandlingen gjort vissa nedslag i historien för att kunna belysa de

förändringar som skett. Skog-Östlin har behandlat hur läroverkslärar- och

folkskollärarutbildningarna beskrivits i offentliga dokument och hon har dessutom studerat

lärarhögskolorna betydelse. Hennes syfte med avhandlingen är att genom lagtexter studera

vilka uppgifter som lärarutbildningen i Sverige har haft och förväntats uppfylla. Skog-Östlin

studerar även hur samhället förändrats under hundra år, det vill säga tiden från folkskolans

införande fram till 1900-talets mitt. Hon kopplar den rådande samhällssituationen till den
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statliga uppfattningen kring lärarutbildningen och skolväsendet. Hon studerar också hur det

genom olika lärarutbildningar har skapats vissa splittringar inom lärarkåren.

Per-Johan Ödman (1995) har i sitt stora verk gjort en lång resa genom svensk historia

från medeltid och fram till våra dagar. Han har rest på en upptäcktsfärd genom

bondelandskapet och studerat den inverkan som kyrkan hade på folket och vidare genom

samhällets utveckling till att bli ett industrialiserat samhälle där mentaliteten förändras mer

och mer. Han tar upp pedagogiken ur en vidare vinkel än bara i skolan, han beskriver till

exempel kyrkans pedagogik. Stora delar av livet för barn och unga påverkades tidigare av en

mer informell skola för att de senare skulle klara av att leva sina liv med allt vad detta kunde

innebära. Genom historien blir skolan mera utvecklad och hör numera till en fast lokal, mot

tidigare då barnen undervisades i hemmen av en eller flera familjemedlemmar. Ödman gör

även en översikt över de olika mer eller mindre lyckade pedagogikformerna som skolan

använt sig av genom århundradena.

Genom dessa avhandlingar och skrifter har vi kunnat se hur olika forskare har behandlat

och funderat kring professionalisering. De har i sina texter delvis arbetat utifrån olika

utgångspunkter. Linné (1996) och Skog-Östlin (1984) har fokuserat på lärarutbildningen och

dess utveckling, medan Ödman (1995) har gått längre tillbaka i historien och gjort en mer

översiktlig tillbakablick på pedagogik i alla samhällssituationer. Florin (1987) har tagit

utgångspunkt i feminiseringsprocessen och kopplat den till de professionaliseringssträvanden

som fanns inom den tidiga kvinnliga lärarkåren. Falkner (1995) däremot fokuserar sin

avhandling på den senmoderna professionaliseringen av lärarkåren.

Vi har valt att studera tidigare forskning som behandlar lärarprofessionalitet för att

skapa oss en bild av den forskning som gjorts tidigare. Vi har sett hur olika forskares fokus

på professionaliseringen har påverkat undersökningarna och dess resultat. Genom att

fokusera olika perspektiv av professionalisering, som till exempel lärarutbildningarna, kan

skilda mål nås.
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3. Syfte och forskningsproblem

3.1 Syfte

Studien syftar till att nå en förståelse av lärares professionalisering under1900-talet.

3.2 Forskningsproblem

Studiens forskningsproblem utgörs av en studie av lärares professionalisering med fokus på

pedagogisk kunskap, yrkesetiska regler, yrkets erkännande av samhället och självständighet i

yrkesrollen. Vi kommer att studera nämnda områden i lärarfacklig press under åren 1914,

1950 och 1988.

4. Tillvägagångssätt – Textanalys

Vi har utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar valt att arbeta med textanalys, då vi

främst arbetat med studier av facklig media i textform. Vi har valt att arbeta med lärarfacklig

media därför att få tillgång till texter som är skrivna och producerade med lärarens omvärld i

fokus. Texterna innehåller direkta och indirekta åsikter samt tankar. De är skrivna om och av

lärare som också speglar den tidsanda som rådde vid de tre respektive årtalen.

Vi kommer nedan i detta avsnitt att beskriva vad vi menar med begreppen text, analys

och tolkning. Sedan kommer vi att behandla och redogöra för valet vi gjort av analysmetod.

4.1 Vad är text?

En text är enligt Göran Bergström & Kristina Boréus (2005) alla typer av meningsbärande

teckensystem med en inriktning på den mänskliga kommunikationen. Muntlig och skriftlig

kommunikation är text men också bilder, filmer och andra kulturella handlingar. António

Barbosa da Silva (1996) däremot menar att termen text endast kan referera till ett språkligt

uttryck, muntligt eller skriftligt. Vi har i denna uppsats begränsat oss till att använda

begreppet text till det som är nedskrivet med tecken (bokstäver och siffror) i litteratur,

tidskrifter och artiklar.

Lennart Hellspong och Per Ledin (1997) har listat några kriterier för vad en text är, vad

som kännetecknar en skriven text. De karakteriserar text som kommunikativ, intentionell,

verbal, stabil, konventionell och kreativ. Alla dessa kriterier anser de behövs för att skapa en

förstålig och lättläst text.
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4.2 Begreppen analys och tolkning

För att tydliggöra skillnader i begreppen analys och tolkning ska vi i detta avsnitt beskriva

och göra en kort sammanfattning av begreppen och dess innebörder.

Enligt Bergström & Boréus (2005) innebär analys att plocka isär, att ta sönder i delar,

att identifiera och undersöka textens olika komponenter. Författarna redogör och beskriver

för sju, olika men överlappande textanalytiska metoder, de är innehållsanalys,

argumentationsanalys, idé- och ideologianalys, begreppshistoria, narrativanalys, lingvistisk

analys och diskursanalys. Genom olika textanalyser handlar det om att hitta och undersöka de

olika elementen och fenomen av en text som relaterar till den valda analysmetoden.

Resultatet av analysarbetet kan bli mycket olika beroende på vilket analysmetod som valts

och vilka frågor och problem som formulerats till texten. Vi kommer inte att gå in på alla

metoderna utan vi har valt att endast redovisa den analysinriktning vi valt för studien,

diskursanalys.

Tolkning innebär, enligt Bengt Gustavsson (2002), ”att träda in i”, eller ”att bli del av”,

det vill säga att stiga in i en text. Att tolka är att studera en text på djupet men också att se den

i sitt sammanhang. Han utvecklar tolkningsbegreppet med att beskriva det som att översätta, i

detta fall text, till sitt eget språk och att göra texten till en del av sin omvärldsbild.

Göran Wallén (1993/1996) tar upp några grundläggande principer som kan användas

vid tolkning av texter. Han menar att vid tolkning av texter är det innebörderna i dessa som

ska tolkas och förstås. Dessa kan även ses ur ett större sammanhang, en kontext. Dessutom

bör tolkning ske mot bakgrund av författarens syfte med texten. Wallén menar vidare att det

är viktigt att tänka på förförståelsen, att tolka innebär att sätta in ny kunskap i den redan

befintliga kunskapen, ”för att förstå måste man redan ha förstått” (s 81). Dessutom har

mottagaren av en text en avgörande roll i tolkningen. Olika mottagare tolkar och uppfattar

texter olika. Wallén anser att dessa principer endast är grundläggande och övergripande, men

är intressanta att tänka på vid tolkning av texter.

4.3 Diskursanalys

Vi har valt att arbeta vidare med diskursanalys eftersom det empiriska material vi kommer att

behandla till stor del består av debatter i fackliga tidskrifter. Genom diskursanalys kan bland

annat debatter eller förändringar i synsätt analyseras genom tidsperioder. Vi anser att genom

denna analysmetod kan vi ställa de rätta frågorna till materialet och få svar på dessa.
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Bergström och Boréus (2005) menar att diskursanalys är ett stort analysområde med två

huvudinriktningar som är inspirerade och konstruerade av olika filosofer och tänkare. Det

finns även en tredje inriktning som tillkommit efter de två övriga. De första två

huvudinriktningarna benämns som kontinental (betecknas även fransk) och anglosaxisk. Den

tredje inriktningen benämns som kritisk diskursanalys.

Den kontinentala inriktningen förknippas ofta med Michel Foucault, enligt Bergström

och Boréus. Medan den anglosaxiska oftast kopplas samman med ett större antal forskare,

bland annat Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, som är hemmahörande i Storbritannien. Den

kritiska analysmetoden kopplas ofta samman med Norman Fairclough. Enligt Bergström och

Boréus (2005) kan den kritiska analysmetoden räknas till den andra generationen inom

diskursanalysen. Med detta menar de att han har utvecklat diskursanalysen ytterligare och

utökat den till att även se mot den sociala praktiken medan den anglosaxiska och den

kontinentala lutar mera åt det lingvistiska hållet. Marianne Winther Jørgensen och Louise

Phillips (2000) menar däremot att Foucault utvecklade både teorier och begrepp inom nästan

alla diskursanalytiska inriktningar.

Diskursanalys fokuserar på diskursiva relationer och då endast de språkliga

relationerna. Språket sätts i främsta rummet, och anses inte endast vara ett neutralt redskap

för kommunikation. Språket är betydelsefullt, det skapar sociala aktiviteter och formas i ett

socialt sammanhang. Språket formar handling, vilket ger en grund för diskursanalysen att

använda dessa sociala handlingar (Bergström och Boréus 2005).

Denna analysmetod skiljer inte mellan verklighet och idé utan, som Bergström och

Boréus skriver, förenar språk och handling. Diskursanalysen betonar främst de gemensamma

delarna i diskursen. De skillnader eller motsättningar som finns är inte det väsentliga, istället

fokuseras den förändring som finns i diskursen.

Bergström och Boréus menar vidare att det inte finns någon färdig modell för hur

diskursanalysen skall användas i praktiken. Forskaren får helt enkelt komma fram till en egen

modell som fungerar i det aktuella sammanhanget. Forskare behöver forma denna modell

genom inspiration eller påverkan utifrån huvudinriktningarna. Winther Jørgensen och Phillips

(2000) menar däremot att det också är viktigt att hämta inspiration från andra än de

diskursanalytiska perspektiven. De instämmer dock att det är viktigt att forma sitt egen

modell. Detta för att skapa sig en tillgång till ett större perspektiv.

Diskursanalysen, enligt Bergström och Boréus (2005), kräver en väl förtrogenhet med

undersökningsmaterialet. Det krävs att materialet läses och studeras noggrant. Diskursanalys
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betonar starkt språkets betydelse. Det är genom språket som de sociala relationerna kommer

fram.

Diskursanalys som metod kan användas för att kartlägga identitetskonstruktioner. I

denna uppsats är det identiteten som lärare och professionell som vi kommer att studera och

analysera. Studier av identitet kan integrera frågor om makt. De språkliga mönstren kan sätta

begränsningar för vårt sätt att tänka och handla, vilket kan inskränka vårt sätt att ta in

information. Vi är i uppsatsen inspirerade av Foucaults tankar kring diskursanalys. Vi

kommer framför allt att studera förändringar i synsätt genom tidskrifterna.

4.4 Urval och avgränsningar

Vi har i detta uppsatsarbete varit tvungna att göra vissa urval för att möjliggöra en

undersökning om läraryrkets professionaliseringsstävanden under 1900-talet. Till en början

har en avgränsning gjorts till folkskollärare och grundskollärare. Vi har gjort detta val utifrån

ett personligt intresse då vi genom vår kommande yrkesroll som lärare för ”yngre åldrar” har

ett större intresse för denna historia än läroverksläraren/ämnesläraren och deras historia.

Någon större åtskillnad mellan kvinnliga och manliga lärare har inte gjorts. Skälet till

detta är att vi inte vill skapa ett genusperspektiv på undersökningen. Vi har tagit detta som en

bisak, om vi funnit något som varit relevant för uppsatsens syfte eller frågeställningar. Vi har

därför inte heller skiljt på begreppen lärare och lärarinna utan nämner dem alla lärare.

För att skapa ytterligare avgränsningar i undersökningen har vi gjort ett urval i tid. Vi

har bestämt oss för att fokusera på 1900-talet och då valt ut tre årtal som varit betydande för

lärarutbildningen och därmed professionaliseringsprocessens utvecklande och förändring.

Det första året som vi valt är 1914, då en ny seminariestadga infördes. I och med denna

stadga ökade både den statliga kontrollen av utbildningen men även längden och kraven på

de blivande folkskollärarna stärktes. Nästa valda år är 1950 då ett principbeslut togs om att

ersätta seminarietraditionen och att istället införa lärarhögskolor. År 1988 är det tredje och

sista årtalet, då grundskollärarutbildningen infördes, detta kom att ändra uppbyggnaden och

strukturen av skolformen.

Vi har valt dessa årtal dels på grund av att de är spridda över hela 1900-talet och dels

för att de kan spegla både ett samhälle och en lärarkårs situation i utveckling eller förändring

över nästan ett århundrade. Vi har bedömt att dessa tre årtal var för sig representerar en

utveckling genom de reformer i lärarutbildningen som kan speglas i en

professionaliseringsprocess. Det finns givetvis en mängd andra årtal och händelser som är av
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vikt för läraryrkets professionalisering, men vi har genom en allmän orientering av material

valt att fokusera på just dessa årtal på grund av de begränsningar en uppsats ger. Vi anser

dessutom att dessa tre årtal har påverkat och utvecklat läraryrkets professionalisering till vad

den är idag. Vi kommer dock inte av utrymmesskäl ta med en jämförelse av historiens

professionaliseringssträvande med dagens.

Vi har dessutom fått göra vissa urval när det kommer till de fackliga tidskrifter vi

undersökt. Vi har valt att studera hur eller om det funnits någon debatt och hur tidningarna

behandlat ämnet under de valda årtalen i tidningarna; Svensk Läraretidning, Organ för

Sverges allmänna folkskollärareförening från 1914, Folkskolan, Svensk lärartidning, från år

1950 och till sist Lärartidningen, Svensk skoltidning årgång 1988. Vi har valt dessa på grund

av dess gemensamma intressen. De har alla ursprung ur samma tidning även om namnet har

ändrats under tiden. Dessutom har de fokuserat sitt intresse främst på folkskolläraren och

senare grundskollärarens situation.

För att begränsa oss ytterligare har vi valt att studera artiklar i ovanstående tidskrifter

som har en koppling med lärarprofessionalitet. Vi kommer i uppsatsen att fokusera på den

modell Berg och Wallin (1983)3 beskrivit och som anser att professionalitet kännetecknar. De

delar in begreppet i fyra områden. Dessa områden är; erkännandet av samhället genom

styrdokument, yrkesetiska regler och kåranda, pedagogisk kunskap och självständighet i

yrkesrollen. Vi har valt ut dessa artiklar genom att läsa och studera innehållsförteckningarna i

respektive tidskrift. Detta har gett oss en väl avgränsad tillgång till material som passar in för

vårt uppsatsarbete.

4.4.1 De valda årtalen

Vi har valt att i undersökningen studera närmare tre årgångar av tidningarna, dessa är 1914,

1950 och 1988. Vi kommer i detta avsnitt kort beskriva samhället och hur landet var präglat

under de valda årtalen. Detta gör vi för att vi ska kunna se vilken tidsanda som rådde vid de

olika årtalen, men vi vill även se skillnader och likheter mellan dem. Skog-Östlin (1984)

använder sig av en liknande ansats som vi kommer att använda oss av. Hon anser att det är

betydelsefullt att koppla de rådande samhällsförhållandena till syftet. Detta för att få fram en

förståelse av de förändringar som skedde utifrån tidsandan.

                                                
3 Denna modell har vi presenterat och beskrivit under punkt 2.2.
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1914

Jordbruksamhället var fortfarande viktigt men industrialiseringen växte fram och bidrog till

att befolkningen flyttade från glesbygd till tätort. Utvandringen från Sverige var större än

invandringen. Fortfarande begav sig ett stort antal svenskar till Amerika för att

förhoppningsvis få ett bättre liv. Kyrkan var en stark del i samhället och kungahuset hade

fortfarande ett reellt inflytande i samhällsdebatten (Norborg 1993/2000).

Melin, Johansson & Hedenborg (1997) menar att vid denna tidsperiod fanns det

politiska krafter som initierade demokratins genombrott. En regeringskris sätter igång en

process där demokratin diskuteras, och krisen får under 1920-talet sin lösning. I augusti 1914

bröt första världskriget ut och Sverige valde att vara neutrala. Ändå påverkades både det

sociala och politiska samhället i Sverige. Under kriget rådde borgfred mellan de politiska

partierna. Folkförsörjningen var ett problem som regeringen kämpade med, det var brist på

vissa livsmedel och ransonering infördes. Enligt Norborg (1993/2000) fanns det många olika

rörelser som var aktuella under perioden. Exempel på dessa rörelser var nykterhets- arbetar-

och kvinnorörelserna.

1950

Sverige levde i en framtidstro under efterkrigstiden. Denna tro på framtiden speglas i de stora

barnkullar som föddes under perioden. Folkhemmet byggdes upp och allt fler fick det bättre

ställt ekonomiskt. Det socialdemokratiska partiet regerade och flera sociala reformer

genomfördes under perioden, bland annat allmän sjukförsäkring, allmänna barnbidrag och

längre semester (Melin, m fl 1997).

Norborg (1993/2000) menar att Sverige nu hade utvecklats från ett jordbrukssamhälle

till ett industrisamhälle. En stor del av befolkningen flyttade in till de stora höghusområdena i

städerna som byggdes för att klara det ökande invånarantalet när fler och fler övergav

landsbygden för staden. Till skillnad från år 1914 hade 1950 ett stort invandringsöverskott.

Invandringen bestod till stor del av arbetskraftsinvandring, då industrierna blomstrade och

snabbt behövde mycket arbetskraft.

1988

Information, enligt Simensen & Tägil (1995), går allt fortare och fortare mellan länderna och

en ny tid är på gång. Länder påverkas lättare av händelser i gränsande, men även icke
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gränsande länder. Detta genom att televisionen nu fått ett stort genomslag i de flesta hem.

Även vi i Sverige får således snabbt information om händelser i andra delar av världen.

Det var stor splittring i mellanöstern genom bland annat kriget mellan oljeländerna Iran

och Irak samt att den indiskfödde författaren Salman Rushdie gav ut romanen

”Satansverserna” som enligt många muslimer hädade Islam. Året efter, i februari 1989

utfärdade Irans ledare ayatollah Khomeini en dödsdom över Rushdie. Genom bland annat

dessa båda händelse blev det starka spänningar i relationerna mellan västvärlden och den

islamiska världen. Kriget mellan Irak och Iran höll på större delen av 1980-talet vilket

märktes för övriga världen bland annat genom tillgången på olja och bensin som minskade

och detta ledde även till minskade inkomster för de båda länderna som låg i krig med

varandra (Simensen & Tägil 1995).

År 1988 var Sveriges ekonomi mycket god och yuppie-eran var som starkast.

Mobiltelefonerna började spridas mer och mer och det skulle visas hur mycket pengar som

fanns att spendera. För första gången sedan andra världskriget valdes ett nytt parti in i

riksdagen, Miljöpartiet de gröna. De införde en ny skolpolitik i riksdagen i och med att de var

starkt för friskolor som socialdemokraterna inte var förespråkare för. Socialdemokraterna

behöll makten, men med en förskjutning mot högern (Melin, m fl 1997).

4.4.2 Empiriskt material

I detta avsnitt av uppsatsen kommer vi att närmare studera det empiriska materialet. Vi

kommer först att presentera de tre tidningarna lite kort för att sedan fokusera på hur

professionaliseringen har presenterats i dessa. Vi kommer att behandla professionalisering

genom Berg och Wallins (1983) förklaringsmodell, som vi beskrivit under punkt 2.2

Lärarprofessionalisering – vad är det? på sidorna 8-10.

”Svensk Läraretidning Organ för Sverges allmänna folkskollärareförening”,

”Folkskolan, Svensk lärartidning” och ”Lärartidningen, Svensk skoltidning” är de tre

lärarfackliga tidskrifterna som vi i denna uppsats har valt att undersöka. Vi kommer nedan att

göra en kort allmän presentation av de tre tidningarna för att belysa dess olika kvalitéer.

Genom detta kan vi sedan studera dess likheter och skillnader mellan tidningarna och årtalen

ur en professionaliseringssynpunkt.

Tidskrifterna har alla en gemensam bakgrund. Alla tre tidskrifterna är samma

lärartidning, men har genom historien ändrat namn. De har också en koppling till

folkskolläraren och grundskollärarens fackförbund.
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Svensk Läraretidning, Organ för Sverges allmänna folkskollärareförening från 1914

har ett lokaltidningsperspektiv där tidningen behandlar det personliga och privata mer än i

t.ex. de senare valda tidskrifterna. Tidningen var en veckotidning som delades ut varje

torsdag. Vi kan också se att en stor del av tidningen består av annonser, antingen reklam eller

personligt som innehåller rubrikerna bröllop, födda och dödsfall. Vi har kunnat se den mängd

av jobbannonser som utannonseras varje vecka och i ett av numren finns det cirka 150

stycken annonser om arbete. Varje tidning innehöll även delar som För dagen, Skolnyheter,

Pressen och skolan och Fria ord. Här pågick debatter och diskussioner av alla slag, där lärare

fick chans uttrycka sina åsikter. Enligt Florin (1987) hade tidningen en redaktion som följde

en röd tråd av bland annat pedagogiska artiklar där det pågick en diskussion inom yrkeskåren.

Tidningen var, till skillnad från andra pedagogiska tidskrifter, mer inriktad på lärarkårens

situation och visade på en vilja att förändra som flera lärare krävde.

Folkskolan, Svensk lärartidning årgång 1950 har en helt annan karaktär än den

föregående. Tidningen saknar en stor del av de personliga annonserna som finns i 1914 års

upplaga. De som förekommer är från fackförbundet, angående utbildning eller protokoll från

möten. Främst kan vi se hur avsaknaden av debatter och pedagogiska diskussioner präglat

tidningen. Det finns flera vetenskapliga artiklar men det existerar sällan någon större debatt

om något ämne, vilket vi kunnat erfara i de andra två skrifterna. Tidningen har även minskat i

upplaga, den har nu blivit en månadstidning.

Den sista tidningen är från år 1988, Lärartidningen, Svensk skoltidning. Här har vi

kunnat se en tillbakagång till 1914 års upplaga då den innehåller till en viss del annonser,

men inte till den grad som i den tidigare utgåvan. Under 1988 kom tidningen ut i 35 stycken

nummer, vilket ger ungefär ett nummer varannan vecka. Tidningen har flera klara och tydliga

avsnitt med rubriker som Ledare, Aktuellt, Debatt men den innehåller även insändare och

kåserier. I vilka lärare yttrade åsikter och förde diskussioner. Till stor skillnad från 1950 års

tidning, där främst artiklar och recensioner finns med.

Vi har funnit det mycket intressant att studera dessa tidskrifter och funnit både

skillnader och likheter emellan dem. Mest gemensamt har vi funnit mellan de första och sista

årgångarna, 1950 års upplaga skiljer sig markant från de två andra. Vi har kunnat se hur

läraren som person och debattör gjort sig närvarande i både 1914 och 1988 års tidningar,

detta saknas till stor del i 1950 års tidning.

Vi har inte haft möjlighet att använda oss av alla upplagor av en tidningsårgång. I

Svensk Läraretidning, Organ för Sverges allmänna folkskollärareförening från 1914, har vi
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använt oss av 18 av tidningens 52 nummer. Folkskolan, Svensk lärartidning årgång 1950,

som var en månadstidning, har vi använt oss av 8 nummer. 1988 års tidning, Lärartidningen,

Svensk skoltidning, kom det ut 35 exemplar under året och vi har nyttjat 19 av dem. De

resterande upplagorna av tidningarna har även behandlat och innehållit delar som vi inte tagit

med eller behandlat ytterligare. Vi har framför allt sett i 1914 och 1988 hur löner har

diskuterats livligt. I båda tidningarna har det pågått regleringar och förhandlingar av lärarnas

löner och detta har speglats i innehållet. I 1950 års tidning har vi däremot inte funnit denna

diskussion. Däremot har ”ordblindhet” och läs- och skrivproblem diskuterats i stor

omfattning, flera artiklar innehåller olika prov och metoder om hur detta ska behandlas och

testas på eleverna. Något som dock varit gemensamt för alla tidningarna har varit dess

intresse för skolor och lärare internationellt. Vi har kunnat se hur viktigt det varit att studera

och skildra hur andra länder organiserade sin skolverksamhet.

Vi ska nedan belysa de viktiga aspekterna av professionaliseringen genom de valda

tidskrifterna. För enkelhetens skull kommer vi att referera endast till årtalen i

undersökningen. Vi använder dessa som förkortningar för tidningarnas namn. Detta gör vi för

att tydligare skilja mellan dem då namnen är mycket lika och kan därför blandas ihop. Vi vill

också lägga betoningen på de skilda årtalen och göra jämförande studier mellan dem.

5. Resultat

Vi kommer i detta avsnitt att utgå från den modell som Berg och Wallin (1983) beskrivit av

begreppet professionalitet. Dessa fyra områden är; erkännande av samhället, yrkesetiska

regler och kåranda, pedagogisk kunskap samt självständigheten i lärarrollen (se under punkt

2.3). För att förtydliga hur professionaliseringen gestaltats i tidskrifterna har vi delat in

avsnittet under de fyra områdena och nämnt dem med respektive rubrik. Ibland har vi haft

svårigheter att placera in artiklarna efter dessa kvalifikationer inom de olika områdena, då de

ibland berör flera områden och/eller överlappar varandra. I de fall det skett har vi därför valt

att behandlat dem under flera kategorier.

I sammanfattningarna efter varje avsnitt kommer vi att besvara vårt syfte och våra

frågeställningar. Vi kommer att utgå utifrån vad vi funnit i tidskrifterna som behandlar

professionaliseringen inom respektive område. Vi behandlar frågorna i samma ordning som

de står under 3.2 Frågeproblem.
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5.1 Erkännande av samhället

Läraryrkets erkännande av samhället har sett mycket olika ut genom historien. Vi har i de

olika tidningarna funnit hur olika det har behandlats. Vi har fått tolka och studera lite ”mellan

raderna” för att finna artiklar som behandlat detta. Vi kommer att redogöra för vad som

skrivits inom detta område nedan.

Vi har i 1914 års tidning sett tydligt hur det personliga har stor betydelse för lärarens

roll, främst för dess chans till tjänstgöring. Ett tillsättande gick till på följande sätt: En tjänst

utlystes i tidningen. Ur de ansökningar om tjänsten som inkommit skedde ett urval av vilka

som fick komma till ett tillfälle då lärarkandidaten prövades av kyrkostämman. Denna

stämma tillsatte även tjänsterna. Vid provtillfällena fick lärarkandidaten hålla provlektion för

att de närvarande skulle kunna bedöma lärarens kvalifikationer. Det var ett stort tillfälle när

provlektionerna hölls och dessa besöktes av personer från hela byn eller samhället. Invånarna

var nyfikna vilka de nya kandidaterna var och vem som eventuellt skulle kunna komma till

skolan som ny lärare. För att komma fram till den som bäst lämpar sig för lärartjänsten

skedde ett val genom omröstning. Vi har dock inte kunnat utröna vilka personer som fick

rösta i denna omröstning (1914 nr. 1 s 9).

Vi har funnit en artikel som behandlar en undersökning angående vilken myndighet

som ansågs ha rätten att tillsätta folkskolelärare. 239 folkskollärarkretsar över hela landet har

röstat i frågan, där endast tolv vill flytta befogenheten från kyrkostämman till skolrådet.

Majoriteten, 226 stycken kretsföreningar, ville behålla rätten hos kyrkostämman (1914 nr. 6 s

109-110). Vi har sett i texterna att samarbetet var starkt mellan skolan och kyrkan. Utan

kyrkans inflytande tappade skolan och dess lärare en förtroendesituation. Ett exempel på

denna förtroendesituation har vi hittat i en artikel i 1914 års tidning, vi visar ett utdrag nedan:

Pastorn i församlingen hade nämligen på församlingens vägnar hos domkapitlet i Växjö anhållit om
tillstånd att få anställa en småskollärarinna såsom biträdande folkskollärarinna vid en inom församlingen
nyupprättad folkskola. Domkapitlet infordrade yttrande från folkskoleinspektören …
(1914 nr. 27, ”Svårt att förklara”, s 599)

I detta fall är samhället representerat av pastorn, församlingen och folkskoleinspektören.

Citatet ovan visar på att pastorn och folkskoleinspektören hade ett samarbete, där inspektören

får chans att säga sitt. Vid en anställning av en lärare behövdes ett erkännande av läraren från

flera delar av samhället. Ett samarbete mellan pastorn, församlingen och

folkskoleinspektören visar på hur samtal fördes kring lärarens erkännande.
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1950 skrivs det om skolförfattningarna och hur dessa har påverkat lärarna. Regler och

normer för lärarens och dess arbete i skolan behandlas. Även löner och pensioner behandlas i

skolförfattningarna. Artikeln är överöst med paragrafer, stadgar, förkortningar och siffror. Vi

visar nedan ett exempel:

Bestämmelserna om vissa undantag från de s.k. karensbestämmelserna i 18 § mom. 1 och 2 i
folkskolestadgan och 3 § 1 mom. avlöningsreglementet för folkskolan gäller även under budgetåret
1949/50, SFS nr 268. (1950 mars, Skolförfattningar utfärdade år 1949, s 94)

Detta citat är inte en ovanlig syn i liknande artiklar från 1950 års tidning. Det ges inga

utrymmen för läraren att göra omtolkningar. Reglerna och paragraferna är något som ska

efterföljas av alla lärare. Samhället styr indirekt utifrån dessa regler och styr därmed också

lärarens arbete och roll. Vi har sett hur ”samhället” representerades av människor och

mänskliga handlingar i 1914 års tidning till skillnad från 1950 då dokumenten hade tagit över

en del av denna roll.

1988 däremot finns inte dessa regler och förordningar, istället har styrdokumentet tagit

över som samhällets bestämmandeorgan. Här kan vi se ett samband mellan 1988 och 1950 då

dokumenten har tagit en allt större roll i lärarens arbetsliv. 1988 har dock dokumentens

betydelse delvis ökat. Genom styrdokument kan samhället indirekt styra över skolans och

därmed också lärarens verksamhet. Vi har dock funnit en artikel som visar på att lärarna inte

alltid följde de styrdokument som samhället hade godkänt. Ami Wångstedt menar att:

Ett av huvudproblemen, menar jag, är svårigheten att sätta en gräns mellan den enskilde lärarens
pedagogiska frihet (= egna värderingar?) och samhällets krav och förväntningar i enlighet med de
skolpolitiska intentionerna (1988 nr. 25, Skolans målkonflikter skapar lärarstress, s 36)

Hon menar att läraren väljer att inte använda sig av styrdokument utan litar mer på de egna

förmågorna och värderingarna. Hon menar vidare i artikeln: ”Lärarna har inte låtit sig styras

av Lgr 80” (1988 nr. 25, Skolans målkonflikter skapar lärarstress, s 36). Wångstedt menar att

dokumenten inte har haft det genomslag som behövs för att ge resultat i undervisningen.

Styrdokumentens mål och riktlinjer har inte tagits på allvar av många lärare, hon menar att

detta sker när målen inte överensstämmer med lärarnas professionalisering.

Vi har i tidskrifterna, genom de artiklar som vi studerat, sett hur samhällets erkännande

av läraryrket som professionellt har förändrats. Under början av 1900-talet låg ansvaret på det

personliga planet, vilket under 1950-talet istället hade övergått på regler och dokument. 1988

hade dokumenten också en betydande roll, men om lärarna följde dem eller ej är svårt att

avgöra utifrån endast texterna.
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5.2 Yrkesetiska regler och kåranda

Vi har genom studier av materialet funnit att texterna främst fokuserar tre centrala områden

som vi kommer att behandla i detta avsnitt. Dessa områden är ordning och uppfostran,

lärarens liv utanför skolbyggnaden samt kårandan. Vi kan koppla de två första områdena,

ordning och uppfostran samt lärarens liv utanför skolbyggnaden, till de yrkesetiska reglerna

genom samhällets syn på läraren och de krav och förhållningssätt läraren har haft på sig.

Kårandan har stark koppling till de olika fackförbunden där lärarna kan samlas och stärka sin

gemensamma anda. Vi har genom studier av 1914 och 1988 funnit att båda innehåller fjorton

artiklar om etik och kåranda medan 1950 års tidning endast innehåller fyra artiklar. 1988 års

tidning fokuserar starkt på kårandan och den fackliga debatt som var aktuell vid tillfället.

Ordning och uppfostran

Artiklar om ordning och uppfostran i skolan har varit föremål för flera debatter och

diskussioner i de olika tidningarna, men vi kan också märka en tydlig skillnad i fokus mellan

årtalen. Den främsta språkliga skillnaden är användandet av benämningen

”uppfostringsanstalt” för skolan i 1914 års tidning. Detta namn eller andra liknande namn har

vi inte kunnat se i de andra tidningarna.

I 1914 års tidning kan vi följa en debatt om tukten i skolan, tre artikelförfattare

diskuterar dess vara eller icke vara. En av artikelförfattarna anser följande:

… att kroppsagan är ett både nödigt och nyttigt hjälpmedel för tuktens utövande… (1914 nr. 5, Om
tukten i skolan, s 86-89)

I detta utdrag kan vi se att lärarna under många år gett aga och detta sågs som ett naturligt

inslag i lärarens och elevernas vardag. En annan av artikelförfattarna, dr G. Stéenhoff, anser

däremot att kroppsagan inte är nödvändig i skolan för uppehållandet av disciplinen.

Dessutom anser han att agan både fysiskt och pysiskt skadar både barnet och den som agar.

Han ger flera exempel på länder där kroppsagan är mer eller mindre borttagen. Han ger ett

förslag om en beprövad metod som ersätter prygling med självdisciplin (1914 nr. 19 s 390-

391). Synonymen Realpedagogen besvarar artikeln med ytterligare ett inlägg i debatten. Han

skriver hur det inte finns några offentliga protester angående skolagan från lärare eller

lärarinnor, endast en doktor har uttalat sig. Med detta menar Realpedagogen att lärare i

allmänhet är för, eller inte motståndare till, kroppsagan i skolan. Det är ett nödvändigt

hjälpmedel för disciplineringen av skoleleverna (1914 nr. 21 s 454).
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Vi har kunnat följa denna debatt genom flera nummer av tidningen. Flera personer har

deltagit i den och den har uppenbarligen väckt känslor. Vi har dock funnit det underligt att

inte fler lärare har deltagit som motståndare till skolagan. Kroppsagan ansågs av många vara

ett viktigt hjälpmedel i disciplinuppfostran.

1950 kan vi följa en liknande diskussion om skolagan men nu kallas den för

disciplindebatten. En kommitté har gjort en utredning om kroppsaga i skolan, den allmänna

pressen har följt och kommenterat debatten som varit. I 1950 års tidning skriver författaren:

Axplocket ur den hittills förda pressdiskussionen visar klart och tydligt, att man fortfarande betraktar
agans vara eller icke vara som disciplinproblemets kärna (1950 februari, Disciplinutredningen och
pressutlåtandena, s 34)

I februarinumret finns en artikel om den så kallade disciplindebatten, artikelförfattaren

försöker här att redogöra för den utredning som gjorts angående skolagans bevarande eller ej.

Diskussionen går framåt och många anser att ett förbud mot att bruka aga skulle vara det

enda rätta att ta ett beslut kring. Samtidigt som denna motståndargrupp växer så finns det

fortfarande en stor grupp av människor som anser att det inte skulle vara möjligt att avskaffa

agan, det skulle inte lösa några av de svårigheter som lärarna tampas med dagligen (1950

februari s 34).

Författaren har studerat vad som skrivits i dagstidningar vid den aktuella tiden omkring

debatten. Vi har funnit ett citat som artikelförfattaren citerar ifrån tidningen ”Ny Tid” i

Göteborg, som enligt honom är av det originellaste slaget ”… lärarna har valt sitt yrke

frivilligt och sålunda är skyldiga att dras med besvärligheterna” (1950 februari,

Disciplinutredningen och pressutlåtandena, s 34) I samma artikel kan vi även finna en åsikt

från en rektor Åstrand, som anser att det borde införas en karenstid på fem år för borttagandet

av agan i skolan. Under denna period skulle agan både vara tillåten och inte, allt för att

lärarna skulle vänja sig av med vanan. Artikelförfattaren menar att Åstrand ger en reprimand

åt lärarna då han menar att Åstrands slutsats måste vara att lärarna är:

… så genompyrda av ”strykmentalitet”, att de behöver en tids avvänjning (1950 februari,
Disciplinutredningen och pressutlåtandena, s 35).

Åstrand menar att skolans lärare hade vanan inne och det skulle vara svårt för dem att sluta

helt plötsligt med agan. Artikelförfattaren anser att förslaget är oacceptabelt eftersom det

skulle leda till att allmänheten tappade förtroendet för skolans personal. Anledningen skulle

kunna vara att allmänheten inte längre vet vilken fot skolan står på då det både är tillåtet och

inte tillåtet att aga eleverna.
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I en undersökning som redovisas i 1950 års tidning anser 58 % av föräldrarna till barn i

skolan att disciplinen är bra som den är. Endast 2 % anser att den är för sträng, och 30 % att

den är för slapp. Lärarna har på så sätt samhället bakom sig i när det kommer till disciplinen i

skolan (1950 juni - juli s 185-186). Dock har vi funnit att många föräldrar inte hade någon

större koll på vad som skedde i skolan.

Det bästa samarbetet i fråga om majoriteten av barn blir helt enkelt att skolan gör sitt och hemmet sitt
(1950 juni - juli, Efterdyningar av disciplindebatten, s 186)

Skolan och hemmet var ofta helt åtskiljda, detta var givetvis upp till de inblandade.

Artikelförfattaren menar vidare att det är endast vid problem i skolan med vissa elever som

föräldrar och hem behöver kontaktas.

År 1988 har skolagan förbjudits helt och vi har inte heller funnit några artiklar eller

diskussioner om detta i tidningen. Vi har dock funnit en artikel där en lärare tagit i för hårt i

en elev. En lärare har anmälts för misshandel av en elev som han gripit tag i nacken och fört

till rektorsexpeditionen. Fallet hade genomgått både tingsrätt och hovrätt för att sedan

behandlas i Högsta domstolen. Hans Andrén, revisionssekreterare på HD, menar att:

Med hjälp av Rolf Olssons fall kommer alltså skolan att få en vägledning om vad en lärare får, och inte
får, göra för att hålla ordning enligt gällande regler (1988 nr. 19-20, HD tar upp fallet med
misshandelsdömde läraren, s 11)

Vi har i en efterföljande artikel funnit att Olsson dömts i HD, men att han inte blev tilldelad

något straff. Med detta menas att läraren gjorde både rätt och fel, HD menar att Olsson hade

rätt när han ingrep med fel när han grep tag för hårt i eleven (1988 nr. 34 s 5).

Tystnadsplikten och sekretessen har i 1988 års tidning diskuterats. Redan 1981 infördes

en tystnadsplikt för lärare i skolan, men i artikeln tar författaren upp att det finns lärare som

fortfarande inte tror att de är juridiskt bundna till den. Flera lärare ansåg fortfarande att

tystnadsplikten endast var moralisk (1988 nr. 9 s 14-15). I en efterföljande artikel diskuteras

problemet att lärarna inte fått den rätta utbildningen som behövdes för att de skulle känna till

hur sekretes och tystnadsplikt fungerar i praktiken (1988 nr. 11 s 22).

Vi har inte kunna finna liknande artiklar i de andra två tidningarna. 1914 var det snarare

tvärtom, alla fick reda på allt om alla. I tidningen har vi kunnat se hur namn och ort på

enskilda lärare och dess öden diskuterats öppet inför alla (vi kommer att behandla detta

närmare nedan).
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Lärarens liv utanför skolan

Vi har sett i artiklarna hur lärarens liv utanför skolan har förändrats drastiskt. År 1914 hade

skolans lärare så gott som ständig tjänstgöring då läraren även bodde i skolbyggnaden.

Läraren var hela samhällets lärare och hade som uppgift att uppfostra och vara ett allmänt

gott föredöme för alla samhällets medborgare. Vi har i en artikel funnit en man,

folkskolläraren J. E. Bergström, som fått en varning fastställd av domstolen. Han fick

varningen på grund av att han bland annat kört ut sin hustru och barnen ur den gemensamma

bostaden. Han gav dem inte heller understöd och tvingade således hustrun till tiggeri. Han

blev tilldelad varningen på grund av sina privata och personliga dispyter i första hand och sin

”slapphet” i tjänsten i andra hand (1914 nr. 30 s 668).

I 1950 års tidningar har det inte gått att läsa ut något om hur lärarens liv i och runt

omkring skolan såg ut. Vad detta kan bero på kan vi bara spekulera kring genom att tidningen

har en mera forskarframtoning och behandlar i stort sett inte alls något på det personliga

planet. De likheter vi sett är mellan 1950 och 1988 där yrke och privatliv hålls isär på ett

annat sätt än i 1914 års tidning. Lärarens privatliv har blivit en separat del av lärarens liv,

yrke och privat har skiljts åt tydligare. År 1988 har en debatt växt fram om lärares arbetstider.

Åsbrink framhåller i sin artikel att genom att införa bestämda arbetstider som läraren ska vara

i skolan skiljs yrket från privatlivet. Arbetstiden är indelad i tre delar, där förtroendetiden

enligt Åsbrink:

…sträcker sig allt ifrån ett minimum till att lärare viger sitt liv åt skolan utan att unna sig ett privatliv
(1988 nr. 11, Lärarnas arbetstider ett hinder för samarbete, s 20)

Vi har även kunnat se stora skillnader mellan årtalen i hur personligt eller privat behandlas.

Lärarens liv utanför skolan har skildrats mycket olika i tidningarna. År 1914 ser vi en tydlig

tendens att för hela prenumerationsgruppen berätta vem som gjort vad genom att namn och

ort tillkännagivits i artiklar. I en artikel ”Sinnessjuk småskollärarinna avstängd från

tjänstgöring” namnges lärarinnan och hennes sjukdom diskuteras dessutom öppet. (1914 nr. 7

s131) Vi har även funnit två artiklar som behandlar en lärarinnas öde, vars namn också

delges, i Värsås församling. Hon hade blivit av skolrådet tilldelad en ”vänlig förmaning”.

Varpå nästföljande söndag skolrådets protokoll offentligen upplästes från predikstolen i

kyrkan. Detta upplästes trots att det stod i kyrkostämmoförordningens § 32 att

skolrådsprotokoll inte får läsas upp i de delar som uteslutande berör en enskild persons
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förhållanden. Ironiskt nog fick lärarinnan sin dom av skolrådet upphävd av domkapitlet, men

dock för sent eftersom skadan då redan var skedd (1914 nr. 40 s 852 och nr. 42 s 893).

1950 däremot saknar alla personlig och privata inslag, personangrepp och namngivning

existerar inte alls. ”Lärartidningar… efterlysa en mer realistisk skoldebatt befriad från

personliga utfall och fördomar” (1950 februari, Disciplinutredningen och pressutlåtandena, s

33). Citatet visar på att skoldebatten skulle tjäna på att den inte påverkades av personliga

åsikter och tyckanden. Debatter skulle baseras på fakta och sakliga belägg.

Samma sak gäller för 1988 men lärarna finns ändå med i tidskriften och kommer till tals

genom åsikter och insändare. Vi har dock hittat ett undantag i 1988 års tidning. Det gäller en

lärare som blivit anmäld för misshandel och dömts i högsta domstolen. Hans namn och bild

finns publicerade i tidningen, men en viktig skillnad är att lärarförbundet, skolöverstyrelsen

och lärarkåren står bakom honom. Han har dessutom själv gjort ett uttalande om sin situation

(1988 nr. 19 s 11, nr. 34 s 4, nr. 34 s 7-8 och nr. 35 s 9).

Vi anser att detta är en viktig skillnad mot 1914 då läraren mer eller mindre hängdes ut

i tidningen för allas beskådan. 1988 fick istället den enskilde läraren chansen att föra sin egen

talan.

 På grund av de skilda sätten att skriva samt vilka områden som varit uppe för

diskussion har det varit stor skillnad i antalet artiklar som vi ansett oss haft användning av

mellan de utvalda årtalen. Vi har kunnat se en stor skillnad i hur namn och andra fakta kring

den berörda personen har skiftat mellan årtalen. År 1914 skriver artikelförfattaren ut allt som

går att skriva ut kring huvudpersonen i artikeln. Detta kan vara namn, ort, lärarens skola

etcetera. Däremot kommer en stor skillnad år 1950 då artiklarna är skrivna på det viset att de

benämner ett ämnesområde men endast ytligt och i stora drag utan att benämna några namn,

orter eller händelser. Tidningen från år 1988 är skriven med ett perspektiv på läraryrket. Den

är mest lik 1914 års tidning i sitt upplägg och skrivsätt även om den är mera nyanserad i vad

som tas upp och hur detta skrivs. Läraren är med i debatterna och säger sin mening kring

ämnet som diskuteras på en speciell sida i tidningen för diskussioner. Tidningen handlar i

stort om lärarens vardag och vad som den anser viktigt. Det finns inte som tidigare långa

utdrag kring nya förordningar för läraren att hålla sig till utan det informeras genom

intervjuer med berörda personer. Vi har kunnat se hur fokus har förflyttats från det personliga

till allmänna.
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Kårandan

Kåren och kårandan är och har i alla tidskrifterna varit starkt kopplade till fackförbunden. Vi

har dock haft svårt i både 1914 och 1950 års tidningar att finna direkta diskussioner om kåren

som sådan. Dock har vi funnit en artikelserie kring ett bråk mellan några folkskolelärare.

Dessa kom på skolgården i slagsmål med varandra inför skolans elever. Författaren vill inte

gå in på anledningen till bråket utan ser det som tragiskt att bråket ställt till med problem för

hela lärarkåren. Artikelförfattaren skriver följande:

Mitt i en tid, då man med ljus och lykta letar efter angreppspunkter på en uppfostrarearmé… (1914 nr. 2,
En uppmärksamhet av pinsammaste slag, s 27)

Flera motståndare till skolan som uppfostringsanstalt har utnyttjat detta för att sänka

lärarkårens rykte. Artikelförfattaren menar att detta är en engångsföreteelse och manar

lärarkåren att sluta sig samman för att än en gång bli en enad styrka för att uppfostra

eleverna.

 År 1914 har vi genom studier av tidningen funnit en mängd artiklar som behandlar

olika slags möten, skolmöten, kretsmöten och fackföreningsmöten. Dessa artiklar behandlar

dock inte de diskussioner som fördes utan redovisar närmast dess tillvaro och allmänna

innehåll.

Mellersta Närkes skolförening hade i lördags sitt vårsammanträde i Åsbro skolhus. Regementspastor E.
Morén höll en bibelbetraktelse, och folkskolläraren M. Lindman talade instruktivt om ”Djurätande
växter”. Folkskollärarinnan fröken Agnes Tornborg höll en stämningsfull uppläsning, och folkskolläraren
Josef Svensson berättade humoristiskt om ”mitt första vikariat”. (1914 nr. 23, Mellersta Närkes
skolförening, s 502)

Citatet ovan visar på ett tydligt sätt att mötena i skolförening inte enbart behandlade

pedagogiska frågor. I liknande insändare har det framgått att mötena ofta varit arrangerade

under heldagar inklusive intagande av fikabröd och mat.

I 1950 års tidskrift har vi endast funnit artiklar som innehåller lärarförbundens

mötesprotokoll. Dessa protokoll innehåller bland annat vilka som deltagit, val av olika slag

och ekonomiska ärenden. Det finns inte, som i 1914 års tidning, plats för personliga

reflektioner eller redovisningar vad som till exempel förtärdes under mötet. Vi har funnit det

svårt att studera kårandan med endast dessa protokoll att tillgå (1950 februari s 63 och

augusti s 247-248).
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Vi har i 1988 kunnat följa en debatt om sammanslagningen av två lärarförbund 4. Vi har

även sett hur olika lärare genom artiklar debatterat för och emot detta förenande. Ett förslag

om sammanslagning diskuterades fram av styrelserna från respektive lärarkår (1988 nr. 8 s

9). I maj 1988 röstas förslaget igenom med stor majoritet av båda förbunden (1988 nr. 17 s 8-

10 och 11). Arbetet börjar nu för att omorganisera och bearbeta förslaget så att det kan

fungera även i praktiken (1988 nr. 35 s 4).

Vid samma tidpunkt diskuteras också om SL och SFL:s  förenande med Lärarnas

Riksförbund, LR. I flera artiklar har vi följt olika åsikter om denna sammanslagning, dessa

har ofta varit av skilda slag. Carl-Magnus Wendt menar att:

Vi tillhör olika förbund och huvudorganisationer men ändå är det mer som enar än som skiljer oss. I
mängder av frågor som konkret rör lärarna är LR, SL och SFL helt överens. Att ytterligare utveckla den
enigheten är det bästa vi kan göra (1988 nr. 33, Vägrar värva SL-are, s 8)

Wendt menar att ett gemensamt förbund för alla lärare skulle stärka lärarna och bidra till att

blida en gemensam kåranda. LR väljer dock att stå utanför föreningen med de andra två

förbunden. De inleder också ett ”rekryteringskrig” för att värva fler medlemmar till förbundet

(1988 nr. 33 s 8 och nr. 8 s 9).

5.3 Pedagogisk kunskap

Vi har i denna uppsats valt att utgå från tre årtal som har haft stor betydelse för

lärarutbildningens utveckling. År 1914 kom en ny seminariestadga som gav ett stort intryck

på seminarietraditionen. Lärarutbildningen förlängdes med sex veckor per år och blev mer

statligt styrd, kyrkans inflytande minskade. 1950 tog regeringen ett principbeslut om

seminariernas avslutande och lärarhögskolans införande. Detta kom att bli ett avgörande för

läraryrkets professionalisering. År 1988 omstrukturerades utbildningen igen i och med

införandet av grundskolelärarutbildningen. Detta fick genomslag igenom hela skolformen

och lärarna fick nu en mer gemensam utbildning och kunde införa samarbete mellan de olika

skolstadierna. Vi har genom studier av artiklar funnit två centrala utbildningsteman som vi

kommer att behandla närmare. Dessa är lärarutbildningen och dess krav samt de pedagogiska

debatter och diskussioner som fördes i tidningarna.

                                                
4 Sveriges lärarförbund (SL) och Sveriges facklärarförbund (SFL) gick efter diskussion ihop till att bilda
Lärarförbundet 1 januari 1991.
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Lärarutbildningen

Vi har i 1914 års tidning kunnat följa en debatt om den nya seminariestadgan och hygienens

krav. En fröken Widerström menar att kvinnliga inträdessökande till seminariet bör:

… ålägges med intyg styrka, att hon under ett års tid idkat huvudsakligen kroppsligt arbete (1914 nr. 1,
Den nya seminariestadgan och hygienens krav, s 9)

Fröken Widerström menar att de blivande lärarinnorna behöver detta för att klara av det

fysiska arbetet som vissa ämnen kräver, så som exempelvis gymnastik (1914 nr.1 s 9). För att

bli antagen till lärarseminarierna var en genomgången folkskola eller realskola ett

obligatoriskt krav.

Intagningen till lärarutbildningarna har genom 1900-talet gått från att vara personliga

där ett individuellt test genomfördes som varje sökande student fick göra till att bli mera

allmänt där studenterna söker på betyg utan att behöva göra test. I en artikel ur 1950 års

tidskrift beskrivs hur inträdesproven till seminarierna gick till. För att få tillträde till

lärarutbildningen behövdes, förutom de obligatoriska kunskapskraven på en real- eller

studentexamen, kandidaterna genomgå flera olika tester. Dessa tester innehöll bland annat ett

lämplighetsprov innehållande en uppsats, ett muntligt framträdande och eventuellt också

sysselsättning med barn. Dessutom fanns det prov för de estetiska ämnena, så som musik,

teckning och slöjd. Till sist fanns det psykologiska prov, vanligen intelligenstest.

Kunskapsprövningarna har nu delvis fått ge vika till seminaristernas personlighetsaspekters

fördel (1950, maj s 153-155).

1988 kan vi se helt andra krav på de blivande lärarkandidaterna. Personliga test

existerar inte längre och kunskaperna är av varierad grad. I en artikel kan vi läsa hur vissa

studenter inte har uppfyllt behörighetskraven, men ändå antagits till lärarutbildningen.

Villkoren har varit att studenten läser in de saknade kurserna under sin studietid. Gitte

Ericsson uttalar sig i artikeln:

Det här kan göra att studenter blir klara med sina kompletteringar efter den kurs de behöver kunskaperna
till (1988 nr. 33, Studentkrav: Inga fler dispenser,  s 10).

Studenter utan fullständiga betyg från gymnasiet får chansen att påbörja sin lärarutbildning. I

artikeln förklaras detta med att det är viktigare att fylla utbildningarna än att studenterna har

de förkunskaper som krävs.



36

Vi har kunnat se hur inträdeskraven till lärarutbildningar har värderats mycket olika

mellan årtalen. 1914 och 1950 finns kunskapskraven med som viktiga delar medan 1988 har

kunskaperna helt fått stå tillbaka för att utbildningarna ska kunna fyllas av studenter.

I 1914 års seminariestadga infördes ett nytt ämne som lärarkandidaten kunde få vitsord

i. Kandidaten betygsattes i ”fallenhet för lärarekallet”. Det fanns olika grad på betygen som

gick från A (utmärkt) till C (mindre god). Redan innan fanns det omdömen och

rekommendationer för flit och uppförande, kunskap och färdigheter men också

undervisningsskicklighet (1914 nr. 33 s 719-720). År 1950 har läraryrkets krav blivit det

centrala. De menar att lärarkallet på detta sätt blivit bevarat genom den pedagogiska och

psykologiska forskningen (1950 oktober s 281-282). Vi har funnit en artikel som uttalar sig

om lämplighetsproven vid inträdet till lärarutbildningen.

Därtill kommer att ”lämplighet som lärare” inte är, inte kan och inte bör vara en konstant egenskap,
därför att olika elever behöver lärare med olika egenskaper (1950 maj, Seminariernas inträdesprövningar,
s 154)

1988 har vi inte kunnat finna några artiklar där det direkt diskuteras om lärarkallet. Vi har

dock kunnat koppla debatten om arbetstider till detta, därför att språket kring valet av yrke

har förändrats. Åsbrink anser att en reglerad arbetstid skulle förutom att skapa tillfälle för

samarbete inom lärarlaget också skilja arbetsliv från privatliv. Det vill säga att läraren är

lärare under arbetstid i skolan och privatperson utanför denna tid. Läraryrket ses inte längre

som en livsuppgift av många, däremot anser Olsson i en artikel att:

… lärare kan man inte vara bara mellan kl 8 och kl 17, lärare är man hela dygnet, året runt, även när man
inte är i skolan (1988 nr. 14, Den fria arbetstiden är lärarens enda förmån, s 23)

Olsson vill därmed belysa genom yrkesrollen är man lärare hela tiden. Att arbetstiden har

tagit slut för dagen menas inte att läraren har slutat vara lärare. För att kunna arbeta som

lärare behövs det ett ”kall” för att klara av rollen som finns där hela tiden.

I 1950 års tidning beskrivs hur metodiken var ett viktigt ämne för kandidaterna i

utbildningen till lärare. Metodiken skulle lära ut lärarkandidaterna hur de skulle lära ut

kunskaperna till eleverna (1950 september s 249-251). 1988 har istället didaktiken blivit det

centrala, och Bertil Långström menar att:

Didaktiken måste genomsyra hela utbildningen (1988 nr. 9, Jag vill inte bli ett didaktiskt inslag i den nya
utbildningen, s 2)
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Didaktiken fokuserar inte på hur, som i metodiken utan ställer istället frågorna vad?, hur?

och varför?

Pedagogiska debatter i tidningar

Debatter i tidningarna har sett mycket olika ut, formerna för dess innehåll har varierat mycket

mellan årtalen. I både 1914 och 1988 års tidningar finns ett speciellt forum för inlägg och

åsikter där den enskilde läraren kunde föra diskussioner. I 1950 saknas detta, de

diskussionsinlägg som finns är i former av artiklar.

Vi har framför allt i 1914 års tidskrift sett hur utbredd den pedagogiska debatten var.

Folkskollärarna var delaktiga i flera debatter som rörde den pedagogiska utvecklingen. Detta

gällde både som insändare i lärarfackliga tidskrifter men också i de olika förbunds- och

föreningsmöten som fanns runt om i landet. Vi har till exempel funnit en artikel som

behandlar en diskussion om skolan och hemmet utifrån ett lärarmöte i Arjeplog. En debatt har

väckts om hur lärare ska förhålla sig till hemmet och föräldrarna. Lärarna på mötet får

chansen att göra sin röst hörd angående sin yrkesroll och uppgift. Mötet redovisas dessutom

sedan i tidningen så att flera lärare får chansen att delta i de diskussioner som förts (1914 nr.

13 s 272-273).

Det samma gäller för 1988 som för 1914, där lärare får sina röster hörda genom

insändare och debattinlägg i tidskriften, på detta sätt framförs lärarnas olika åsikter. Vi har

bland annat kunnat följa en debatt angående kompletteringsutbildningen. Vi har kunnat se hur

olika lärare debatterat huruvida de dåvarande yrkesarbetande lärarna skulle få tillgång till en

kompletteringsutbildning för att kunna jämställas med de nyutbildade grundskollärarna.

Några lärare uttrycker att de är för en fortbildning, och att den ”… nya utbildningen ger en

gemensam kompetens eller yrkesprofessionalism för alla lärare i grundskolan” (1998 nr. 1,

”Satsa på gemensam lärarkompetens”, s 9). Andra visar sitt motstånd till

kompletteringsutbildningarna, de menar att dessa utbildningar skulle behöva ske efter

arbetstid, på fritiden och dessutom utan ersättning. Sture Marklund skriver att dessa

utbildningar skulle behöva ske i studiecirklar eller genom radio- och tv- program. Han ställer

frågan om inte lärarkårens självkänsla skulle minska när de är den enda yrkesgrupp som får

sin fortbildning genom etern. Han föreslår en bojkottning av kompletteringen om inte

villkoren för dessa ändras och staten bidrar ekonomiskt till utbildningarna av

grundskolelärarna (1998 nr. 29 s 39-41). Flera av de verksamma lärarna kände sig osäkra

inför framtiden och hur grundskolelärarutbildningens reformering skulle förändra deras

yrkesverksamhet och roll (1988 nr. 24 s 8, 1988 nr. 29 s 39-41 och 1988 nr. 30 s 27-28).
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I 1950 års tidning är det däremot glest mellan pedagogiska diskussioner och inlägg. Den

främsta debatten rörande lärarnas professionalisering är den som behandlar kroppsagan och

disciplinen i skolan. Vi har kunnat finna en artikel som är en del i den diskussionen. Detta är i

artikeln ”Auktoritet och uppfostran. Ett diskussionsinlägg” som Rektor Lindahl skriver om

auktoritet och hur barn agerar i auktoritära miljöer (1950 november s 315-318). Vi har

dessutom sett ett genmäle5 på denna artikel där Elsa Skäringer-Larson ger sin synpunkt på

debatten.

Samarbetet mellan föräldrar och lärare skulle sålunda endast gripas till, när ”en konflikt mellan barnet
och skolan av olika andledningar seglar upp”. (Citatet har rektor Lindahl skrivit i den tidigare artikeln,
vår förklaring) Så begränsat vill jag inte se samarbetet mellan föräldrar och lärare. Tvärtom synes idealet
vara att klassens samtliga föräldrar kommer med i samarbetet, och ju tidigare desto bättre (1950
september, ”Efterdyningar till disciplindebatten” – ett genmäle, s 273)

Skäringer-Larson menar att kontakten mellan föräldrar och lärare är av yttersta vikt för ett

gott samarbete. Hon diskuterar dock inte auktoriteten eller skolagans problematik utan

fokuserar helt på kontakten hem och skolan.

5.4 Självständighet i lärarrollen

Självständigheten i lärarrollen har genom 1900-talet sett mycket annorlunda ut. Inom detta

avsnitt har vi hittat två områden som artiklarna behandlar och berör självbestämmanderätten

för läraren, dels den enskilde lärarens ansvar till lärarlag och gruppansvar, och dels

kontrollen av läraren.

Lärarens ansvar

1914 arbetade och bestämde den enskilde folkskolläraren själv i sin skola, de hade ett enskilt

ansvar för skolan. Detta gällde främst de som var placerade i en folkskola på landsbygden.

Givetvis hade kyrkan ett inflytande i skolverksamheten, men det var upp till läraren att

planera och att utföra undervisningen. I en artikel från 1914 skrivs det om en skolförbättring

på en skola i Tensta församling. Skolan som endast haft en klass skulle nu indelas i två

klasser, skolan hade:

… hittills haft ett barnantal uppgående till omkring 80, har endast en lärare varit anställd (1914 nr. 44,
Skolförbättring, s 931)

                                                
5 Genmäle betyder svar på inlägg
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Med ett så stort antal elever och endast en lärare gällde det för läraren att ta allt ansvar själv.

Det fanns ingen annan lärare att tillgå för att rådfråga eller diskutera med. Givetvis är inte

detta representativt för hela skolverksamheten, men många lärare arbetade ofta mycket

ensamma och med stort ansvar.

1988 har vi istället sett hur ansvaret gått över till arbetslaget, gruppen ges samma

ansvar som läraren hade själv år 1914. Vi har funnit flera artiklar som behandlar detta då

ämnet är mycket aktuellt under 1988. Arbetstiden och lärarlagens samarbete har mycket

gemensamt och detta har diskuterats mycket i tidningen (vi har behandlat detta tidigare i

texten, bland annat på s 30). Åsbrink menar att genom att införa gemensam arbetstid skulle

arbetslagen i skolan kunna utföra mycket mer. Han skriver att han bland annat skulle vilja

införa ”förberedelseveckor” och ”efterarbete”, han menar att:

Förutsättningen för genomförandet skulle förstås vara att arbetslaget, som skulle jobba med det, trodde på
vikten av att arbeta tillsammans (1988 nr. 18, Skolans utveckling kräver reglerad arbetstid, s 26)

Lärarna skulle genom samarbete i arbetslag kunna utveckla sin egen verksamhet i skolan. I

dessa skulle olika pedagogiska problem och frågor kunna diskuteras gemensamt. Läraren

som en del av ett arbetslag an uträtta mer än en enskild lärare kan.

Vi har även kunnat se i de olika lärarutbildningarna hur självständigheten har präglat

lärarkandidatens undervisning. 1914 skulle kandidaten skriva minst två enskilda arbeten vilka

skulle anpassas efter dennes egna intressen och begåvningar. Dessa arbetens huvudsakliga

syfte var att ”… utveckla förmågan till själverksamhet” (1914 nr. 33, Ny seminariestadga, s

719). Kandidaten hade i sin yrkesroll ofta en mycket självständig uppgift, det var därför

viktigt att även denna förmåga övades.

I 1950 års tidskrift däremot saknas det information om självständigheten i

undervisningen. Tidningen tar i stället upp frågor kring bland annat metodikundervisningen

och den nya lärarutbildningens reformering. Lärarkandidaterna talas inte som enskilda

individer utan som ett kollektiv, de refereras till som seminaristerna, aspiranterna eller

kursdeltagarna (1950 maj s 153-155, september s 249-251).

1988 inriktades utbildningen av grundskollärare främst på grupparbeten. Lärarna skulle

lära sig att samarbeta och då även över stadiegränserna. Två utbildningsledare samtalar kring

den nya lärarutbildningen, bland annat säger de:

Därför är det viktigt att utbildningen … syftar till att så mycket som möjligt stärka arbetsenhetens
funktion (1988, nr. 27, Ordet rutin finns inte hos oss – allt är nytt!, s 18)
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De menar att samarbete över ämnes- och stadiegränser är ett måste för att skolan och dess

lärare ska kunna utvecklas. De talar positivt om den nya utbildningen och menar att genom

den och de nyutbildade lärarna kan samarbete i skolorna förstärkas ytterligare. En student på

den nya lärarutbildningen konstaterar att:

… grupparbetstid fanns inlagd på schemat (1988 nr. 32, ”Gummibandet” tänjs ut på den nya
utbildningen, s 20)

Studenten menar att förutom den lärarledda undervisningen finns också tid för grupparbete de

studerande emellan, detta för att lära sig samarbete. Han berättar också om ett temaarbete

som de nyligen redovisat tillsammans i sin grupp.

Vi har även sett en stor skillnad mellan 1988 och 1914, när det gäller den enskilde

lärarens ansvar. Läraren står inte lika ensam 1988 utan har ett helt arbetslag runt omkring sig.

År 1914 finns inte detta samarbete mellan lärarkolleger. Redan från utbildningen lär sig

läraren att arbeta självständigt till skillnad mot 1988 då grupparbete i utbildningen ansågs

vara viktigt. 1950 har vi inte sett hur självständigheten behandlats i utbildningen och

självständiga arbeten har vi inte funnit belägg för att de förekommit.

Kontrollen av läraren

Kontrollen av lärarna har också sett annorlunda ut från 1900-talets början till slut. Olika

kontrollanter och myndigheter har haft befogenheter att inspektera lärarens arbete och

undervisning.

1914 fanns det så kallade folkskoleinspektörer som lydde under Folkskoleöverstyrelsen.

Dessa hade ansvaret för olika områden i landet och åkte runt till de olika folkskolorna för

inspektioner. De granskade allt från undervisningen till lärarens bostad, och hade även

tillgång till skolans handlingar. De förde anteckningar och skrev rapporter om lärarens och

skolans verksamhet (1914 nr. 10 s 195-200). Bland annat har vi sett en artikel där

domkapitlet uttalat sig utifrån folkskoleinspektörens rapport kring en folkskolelärare vid

namn H. S. J. Herthelius som ” … saknade alla förutsättningar att meddela sig med

barnen…” vidare skrivs det i artikeln ”… det ej är att hoppas på någon bättring…” (1914 nr.

27, ”Svårt att förklara”, s 599). Genom att delar av rapporten publicerats av tidningen har

läraren, som nämns med namn och ort, minskat sina chanser till att få ny lärartjänst.

Studieledaren hade i 1988 års tidskrift tillkommit som en del av arbetslagen, de

fungerade som en arbetsledande roll inom lagen. Denne skulle vara till hjälp för lärarna att
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planera och arbeta tillsammans. Läraryrket skulle ändras från att ha varit ett utpräglat

individuellt arbete till att bli ett mer kollektivt arbete tillsammans med andra lärare.

Studieledaren skulle vara en utvecklande partner för att arbetslaget skulle utvecklas till att bli

en fungerande grupp av kolleger (1988 nr. 4 s 36-37). Fortfarande fanns Skolöverstyrelsen

(SÖ) kvar som myndighet, men utbildningsdepartementet hade tagit över en del av ansvaret

(1988 nr. 21 s 7-8).

Dokument och föreskrifter har också fungerat som kontrollanter över läraren.

Dokumenten har mellan årtalen sett olika ut och har delvis haft olika syften. 1914 styrdes

folkskolan och dess lärare av skolreglementet6. Detta reglemente skulle vara en avspegling av

de lokala skolförhållandena och ett rättssnöre som myndigheter och tjänstemän skulle rätta

sig efter. Detta var tanken med skolreglementet, men verkligheten var en annan:

… ett gulnat häfte, som läraren någon gång händelsevis träffar på bland skolans äldre inventarier, men
som det ej kan falla honom in att studera, då han vet, att dess viktigaste föreskrifter för längesedan i
praktiken övergivits (1914 nr. 12, Skolreglemente och ordningsstadga, s 256)

Skolreglementet var inget som användes i skolverksamheten, enligt citatet ovan. Lärarna

arbetade utifrån de normer som de lärt sig under sin utbildning och genom sin

yrkesverksamhet (1914 nr. 12 s 256). Det fanns ytterligare ett dokument som kontrollerade

lärarna. Normalritningarna innehöll främst anvisningar över skolbyggnadernas utseende och

innehåll, men också detaljerade föreskrifter om hygienen. Skolhuset var mycket välplanerat,

med skolsalar, kapprum och lärarbostäder (1914 nr. 49 s 1029-1030).

Läraren hade en starkare styrning och kontroll av sig under 1950 genom fastslagna

föreskrifter. Skolan och lärarna hade vissa normer och regler som skulle följas. Dessutom

fanns det överlärare som bevakade att dessa följdes. Det konstruerades olika test och prov för

att kontrollera barnens förmågor och kunskaper (1950 februari s 39-44). Vi har funnit en

artikel som beskriver ett test för läs- och skrivsvårigheter, detta test är utarbetat vid

Stockholms Stads Rådgivningsbyrå. Denna byrå tog hand om barn som visade på problem

inom skolverksamheten och utredde vad som var problemet. Provet var framtaget för att

användas som ett arbetsinstrument i utredningen och bedömningen av läs- och

skrivsvårigheter hos ett barn (1950 oktober, Test för läs- och skrivsvårigheter, s 295-299).

Dessutom har vi funnit att standarproven ”… tillvunnit sig allmän uppskattning bland

lärarna som ett värdefullt hjälpmedel vid betygsättning” (1950 november s 313). Proven blev
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snabbt en succé bland lärarna och användes flitigt fast de inte var obligatoriska (1950

november s 313-314). Under 1950-talet finns tydliga tecken på hur lärarna satte stor tillit till

test och prov för bedömningen av elever. Vi har sett hur lärarna och skolverksamheten

lämnade över ansvaret för de elever med svårigheter och problem till andra myndigheter.

År 1988 är det styrdokumenten som står för kontrollen av läraren. Läroplaner (Lgr 80)

och lokala arbetsplaner har tagit över rollen som kontrollant. Läroplanens mål ska utgöra

grunden för all verksamhet i skolan och ska avgöra vilka resurser och metoder som ska

användas.

Målstyrning innebär också att beslutsfattarna, vilka formulerat målen, överlåter det praktiska arbetet med
målens förverkligande till lärare och skolledare, men tar sig rätten att kontrollera och utvärdera
skolverksamheten (1988 nr. 25, Skolans målkonflikter skapar lärarstress, s 37)

Enligt artikelförfattaren har det varit svårt för lärarkåren att tolka och följa dessa riktlinjer.

Hon anser vidare att genom målens otydlighet skapas en lärarstress, lärarna har för stora krav

på sig att få det rätt och att förstå vad som skall göras. Hon menar vidare att ”det är inte vi på

verkställarnivå som ska tolka mål och riktlinjer” (1988 nr. 25, Skolans målkonflikter skapar

lärarstress, s 39). Hon anser att de skolpolitiskt ansvariga ska stå för tolkningen och analysen

av läroplaner, och att målen måste vara klara och tydliga för lärarna att arbeta efter.

1988 fördes en debatt kring lärarnas arbetstider. Det fanns både de som förordade en

reglerad arbetstid och de som förordade den oreglerade arbetstiden som existerade sedan

länge. Ragnar Åsbrink föreslår i sin artikel en nydaning vad gäller arbetstiden för att öka det

gemensamma arbetet lärarkolleger emellan i skolan så att arbetet hemma kan minska i tid.

Han menar att genom att reglera tiden som alla lärare skulle spendera i skolan från åtta på

morgonen till fem på kvällen skulle öka samarbetet och minska hemarbetet (1988 nr. 11 s 20-

21). Gerhard Olsson anser däremot att detta skulle vara ett ”kriminellt dåligt avtal” (1988 nr.

14, Den fria arbetstiden är lärarens enda förmån, s 22). Han anser att läraren skulle förlora sin

enda förmån, det vill säga att själv kunna kontrollera över sin arbetstid. Åsbrink svarar med

ytterliggare en artikel där han bland annat säger:

Min utgångspunkt är att en reglerad arbetstid är en förutsättning för lag- och förändringsarbetet i skolan.
Den skulle göra det möjligt att förbättra undervisningen och de sociala förhållandena i skolan, förbättra
lärarnas psykosociala arbetssituation och höja skolans status  (1988 nr. 18, Skolans utveckling kräver
reglerad arbetstid, s 26)

                                                                                                                                                       
6 Skolreglementet innehöll bestämmelser om hur skolväsendet skulle använda skollagen och folkskolestadgans
allmänna föreskrifter och hur dessa skulle tillämpas i praktiken (1914 nr. 12, Skolreglemente och
ordningsstadga, s 255-257).
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Han anser att för att skolan ska kunna utvecklas krävs det att skolans lärare har möjlighet till

samarbete. Genom kollektivt arbete lärare emellan skulle den sociala miljön och

arbetssituationen förändras på skolan för både lärare och elever (1988 nr. 18 s 26).

6. Diskussion

I detta avsnitt av uppsatsen kommer vi att diskutera vad vi har kommit fram till i

undersökningen. Vi kommer att ta upp och diskutera de centrala delarna vi funnit som

fokuserar på lärarprofessionaliseringen.

Vi fann i början av vårt uppsatsarbete svårigheter att göra ett urval av vilka årtal som

var av vikt att studera. Vi spenderade många timmar med olika tidskrifter för att finna de årtal

som till slut valdes. Om mera tid funnits till vårt förfogande hade vi haft möjlighet att

inkludera en större mängd material.

Erkännande av samhället

Vi har kunnat se i undersökningen av tidskrifterna hur erkännandet av läraren skiljt sig

betydligt mellan årtalen. Berg och Wallin (1983) menar att genom samhällets godkännande

av yrkesgruppen blir den också erkänd som ett yrke.

1914 behövdes ett personligt godkännande av både församling och

folkskoleinspektören för att få tillträde till en tjänst. Detta är något som både Richardson

(1977/2004) och Ödman (1995) beskriver. De menar att folkskoleinspektören skulle intyga

en likvärdig utbildning över hela landet, där lärarens arbete och roll blev betydelsefull.

Denna typ av inspektion hade till stor del försvunnit under 1950 och 1988. Dokumenten hade

istället tagit över en del av det ansvaret och blivit det verktyg som samhället har för att styra

och erkänna en lärare. Genom styrdokumenten kan samhället indirekt styra över skolans

verksamhet. Vi har framför allt kunnat se hur det gått från ett direkt det vill säga ett

personligt erkännande till ett mer indirekt erkännande och då främst genom dokument under

perioden. Kortfattat kan vi sammanfatta det som att det gått från det personliga till det mer

allmänna.

Hartman (2005), Ödman (1995) och Richardson (1977/2004) beskriver hur kyrkans

inflytande i skolverksamheten var stor redan innan folkskolans införande. Därefter hade

kyrkan fortfarande ett starkt inflytande över lärarens arbete och roll i samhället. De styrde

också över tillsättandet av lärartjänster. Kyrkan kom att långt in på 1900-talet fortsätta att ha
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ett inflytande i skolan. Vid 1900-talets mitt hade staten tagit över ett allt större ansvar ifrån

kyrkan, detta för att göra skolan enhetligare över hela landet. Detta har visats genom till

exempel folkskoleinspektörer, offentliga dokument och utredningar. Lindensjö och Lundgren

(2000) och Richardson (1977/2004) menar att det i slutet av 1970-talet påbörjades en

decentralisering av skolverksamheten. Staten överlämnade ansvaret för skolorna till

kommunerna. Författarna menar att detta är en tillbakagång då skillnaderna mellan skolorna

ökade igen.

Yrkesetiska regler och kåranda

Genom de olika tidsperioderna har vi kunnat se hur viktiga de etiska frågorna varit och hur

utvecklingen gått framåt. Frågorna har behandlats och diskuterats och i ljuset av vad vi vet

idag så är det egendomligt att det kom att dröja ända till år 2001 innan de etiska riktlinjerna

författades. Dock har vi kunnat se genom artiklarna att de yrkesetiska aspekterna påverkat

och influerat lärare genom hela 1900-talet. Ett tecken på detta är hur ofta vi kunnat se att

detta ämne väckt debatt i tidningarna. Berg och Wallin (1983) menar att de yrkesetiska

frågorna och kårandan är betydelsefull för att professionalisera en yrkeskår.

Vi har funnit att artiklar som behandlar yrkesetiska regler har varit föremål för stora

debatter och diskussioner i framför allt 1914 och 1950 års tidningar. Vi har funnit att mycket

har varit gemensamt mellan årtalen. Till exempel har vi kunnat följa en debatt om skolagan i

både 1914 och 1950 års tidningar. Den var lika aktuell i båda årgångarna och skolagans vara

eller icke vara diskuterades öppet. Dock har vi inte funnit denna debatt i 1988, delvis på

grund av att skolagan förbjöds under 1970-talet. Samhällets syn på aga och tukt var till viss

del avgörande. En undersökning som gjordes 1950 visade på att en majoritet av föräldrarna

ansåg att disciplinen i skolan var bra och 30 % menade att den var för slapp (1950 juni - juli s

185-186). Detta visar att samhället accepterade skolagans närvaro. Frågan blir då; vilket

resultat hade samma undersökning fått år 1914 eller 1988?

I de olika tidskrifterna har kårandan framställts med varierande grad. I 1914 års upplaga

har vi funnit genom studier att det personliga lyfts fram tydligt. Detta är något som vi ofta

sett i andra sammanhang i denna tidning. Kåren var betydelsefull för läraren, Florin (1987)

menar att föreningslivet under det tidiga 1900-talet var en betydelsefull del av lärarens liv. På

mötena diskuterades inte bara pedagogiska frågor utan lärarna skapade också viktiga

kontakter emellan sig. Möten och sammanträden var flitigt besökta och, som vi redovisat,
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hade de ofta en lättsam karaktär. Olika föredrag och tal hölls, till exempel om ”djurätande

växter” och ofta förtärdes det fika eller mat (1914 nr 23 s 502).

År 1950 syns en tydlig skillnad från 1914, utifrån tidningarnas texter. Mötena hade

tydligt ändrat karaktär och innefattade en tydligare struktur och organisation. Vi har inte

funnit något som tyder på den lättsamma och naturliga gemenskap som fanns gestaltat i 1914

års tidskrift. I årgången från 1988 har kårandan främst trätt fram genom den diskussion som

förts kring sammanslagningen av LR, SL och SFL. Flera lärare uttryckte sin åsikt i debatter

om förslaget av ett enande av dessa förbund. Kårandan visade sig genom dessa åsikter och de

debatter de väckte. Falkner (1996) menar att det är svårt att tala om en gemensam yrkeskår,

då det finns flera utbildningar och kategorier av lärare. Debatten kring enandet av de tre

förbunden visar på hur splittrade lärarna är.

Pedagogisk kunskap

Den pedagogiska kunskapen är, enligt Berg och Wallin (1983), en viktig del av lärarkårens

professionalitet. I tidningarna har den pedagogiska kunskapen gestaltats främst genom

lärarutbildningen och de pedagogiska debatter som existerat. Vi har främst kunnat se den

skillnad i inträdeskrav till lärarutbildningen som funnits vid de olika årtalen. Vi har kunnat se

en förändring vad gäller värdet av vad som ansågs vara viktig kunskap hos en blivande

lärarstudent. År 1914 var kunskapen det viktigaste vilket kontrollerades genom real- eller

folkskoleexamen. I en artikel i tidningen har vi dessutom sett ett förslag om hur de fysiska

kraven för kvinnor bör vara.

1950 hade värdet av den pedagogiska kunskapen minskats och tyngdpunkten är lagd på

personen ifråga som söker till utbildningen. Blivande kandidater fick genomgå en rad tester

däribland ett psykologiskt prov, där de personliga kvalifikationerna var betydelsefulla för att

bli antagen. Givetvis var också här förkunskaperna betydelsefulla. 1988 hade återigen

kunskapen blivit det centrala för antagning till utbildningen. Även om vi funnit en artikel som

motsäger detta till viss del. Artikeln beskriver hur studenter antas fastän kunskaperna inte är

tillräckliga, att studenter utan avslutade kurser från gymnasiet ändå blir accepterade att

komma in på utbildningen.

Redan vid 1900-talets början, enligt Florin och Johansson (1993), hade pedagogiken

som ämne introducerats på lärarutbildningen. I 1950 års tidning har vi sett hur metodiken var

ett centralt ämnen i utbildningen, 1988 har istället didaktiken som ämne blivit betydelsefullt.
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Till skillnad från ”samhällets erkännande” har den pedagogiska kunskapen, när det

gäller intagskraven till utbildningen, varit mer allmänt vid början och slutet av 1900-talet. I

1950 års tidskrifter har vi kunnat se hur lärarkandidatens personliga kvalitéer bedöms. 1914

var både kunskap och personlig lämplighet viktigt, men 1988 har förkunskaperna tagit över

helt.

Läraryrket har genom 1900-talet gått från att varit ett kall, en livsuppgift till att bli ett

yrke. Vi har kunnat se hur i 1914 års seminarier lärarkandidaten fått betyg i ämnet ”fallenhet

för lärarekallet”, yrket och privatpersonen kopplades samman. 1988 förs istället en debatt om

arbetstider och om att skilja mellan privatliv och arbetsliv.

Självbestämmanderätten i lärarrollen

Självständigheten, autonomin, i yrkesrollen är en central del av professionaliteten hos en

yrkesgrupp, enligt Berg och Wallin (1983). Läraren har under 1900-talet kontrollerats och

styrts utav både dokument och personer. I 1914 års tidskrifter har vi funnit flera artiklar och

diskussioner om folkskoleinspektören och den kontroll de utförde. Vi har också sett

skolreglementets inverkan på lärarens roll, även om detta verkar ha en mindre roll i det

praktiska arbetet. Normalplanerna var ytterligare ett dokument som styrde läraren, men mer

på ett indirekt plan. Hygieniska föreskrifter och byggnadernas form påverkade både lärarens

arbete och privatliv. Lindqvist (1992) menar att även normalritningarna hade en

kontrollerande funktion. De gav dessutom en enhetligare skolverksamhet över hela landet, de

lokala variationerna minskade.

1950 hade dokumenten ett allt viktigare kontrollverktyg av läraren. Genom regler och

normer styrdes läraren och många av dem fann att det förenklade arbetet. Ett exempel på

detta är de standarprov som blev populära bland lärarna när det kom till betygsättningen av

eleverna. Prov och tester var ofta utformade för att upptäcka de elever som hade svårigheter i

skolarbetet.

  1914 och 1988 har vi funnit artiklar som behandlar de personer som verkade som

kontrollanter till lärarna, nämligen folkskoleinspektörerna och studieledarna. Dessa personer

hade mycket olika uppgifter med fungerade på liknande sätt. Studieledarens främsta uppgift

var att främja samarbete inom arbetslaget, medan folkskoleinspektören endast granskade

läraren. De fungerade ändå som en slags ”förlängd arm”, som Richardson (1994a) skulle

kalla det, då de skulle se till att arbetet fungerade som det var tänkt.

Vi har genom tidningarna kunnat se hur lärarens arbetsliv skiljs från privatlivet precis

som utvecklingen från det personliga till det allmänna i lärartjänsten. Läraren har mer och
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mer börjat få en arbetsdag där de har en fast arbetstid som de skall vara i skolan. Detta var ett

ämne som debatteras flitigt i 1988 års tidskrift.

Sammanfattning

Något som vi funnit varit mycket intressant har varit de likheter och gemensamma delar som

vi funnit i tidskrifternas årgångar. Debatter och diskussioner har i många fall varit mycket

lika och berört samma ämnen. Förutsättningarna har varit mycket olika för lärarna under de

olika årtalen och detta har också gestaltats i tidskrifterna. Vi har kunnat följa hur

professionaliseringsprocessen genomgått förändringar genom tidningarna. Debatter och

diskussionsämnen om lärarens professionalisering har alltid funnits i tidningarna. Genom

åren har dock fokus och intresse påverkat vilka ämnen som varit till debatt.

6.1 Avslutande frågor

Vi har genom denna uppsats funnit mycket intressanta kopplingar till dagens debatter om

lärarkårens professionalitet. Vi har bland annat läst i tidningarna om förslaget som

skolministern Ibrahim Baylan lagt fram. Förslaget handlar om att införa en legitimation för

lärare. Detta är något som lärarförbunden kämpat för under de senaste tio åren. Är ett

införande av en lärarlegitimation ytterligare ett steg i professionaliseringsprocessen?

Vi har i denna uppsats inte haft möjligheten att göra en jämförande studie med dagens

professionaliseringsdiskussioner i tidningarna. I en fortsatt studie skulle det vara mycket

intressant att jämföra dagens professionalisering med historiens.

7. Slutord

I denna uppsats har vi studerat hur lärarkårens professionalisering gestaltats i lärarfacklig

media under 1900-talet. Vi har i denna uppsats gjort detta genom att följa den modell som

Berg och Wallin (1983) anser att professionalitet är. Modellen består av fyra centrala

områden: erkännande av samhället, yrkesetiska regler och kåranda, pedagogisk kunskap och

självständighet i yrkesrollen. Genom dessa områden har vi närmare studerat

professionaliseringen och lärarnas arbetssituation i de tre utvalda årtalen.

Denna uppsats har varit mycket intressant att arbeta med. Vi har funnit mycket

spännande läsning i de olika tidningarna och artiklarna som talar för den tid de är skrivna i.

Studien har bidragit till att vi intresserat oss mer för vår blivande yrkesrolls
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professionalisering. Vi har funnit att diskussionen kring lärarnas professionalisering

fortfarande är aktuell och skapar rubriker även i dagens tidningar. Den nuvarande debatten

kring lärarlegitimationen är en del i detta.

Vi har i uppsatsen studerat professionaliseringen genom lärarfacklig press från tre årtal.

Vi har genom studier av tidskrifternas texter funnit mycket som varit gemensamt mellan

årtalen. Dock har vi funnit det egendomligt att tidningarna från 1914 och 1988 har fler

gemensamma drag än mellan till exempel 1914 och 1950. Tidningarnas upplägg och struktur

är liknande och även är de debatter som pågått i årgångarna.

Lärarnas professionalisering har under 1900-talet genomgått förändringar alltefter den

aktuella tiden. Bland annat har vi sett att läraryrket har förändrats genom synen på läraren

som privatperson till att ses som en yrkesperson.
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