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Förord

I forskningsprocessen står vi alltid på axlarna av dem som har gått före oss, men det är inte alltid 
som vi är flinka att ge dessa människor tillbörligt erkännande. Jag önskar därför rikta min 
tacksamhet till Gunnela Björk vid Örebro universitet, som är en aldrig sinande källa till 
inspiration och kloka ord. Jag önskar även tacka min handledare Björn Horgby vid Örebro 
universitet för goda råd och intressanta samtal om klass och identitet två östgötar emellan. Ett 
varmt tack ägnas även Sofia Persson vid Göteborgs universitet som initialt  hjälpte mig ta del av 
hennes forskning om läraryrkets uppkomst och förändring. Därtill önskar jag uttrycka min 
tacksamhet till Stiftelsen Carl Axel Bergstrand, vars stöd har underlättat  mitt skrivande, och till 
alla mina nära och kära för att ni alltid har varit förstående när jag valt att dra mig tillbaka för att 
gräva ner mig i arkivmaterial. Till syvende och sist bör det understrykas att alla eventuella 
tillkortakommanden, goda råd till trots, äro helt och hållet mina egna.

Örebro den 27 maj 2013
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1. Inledning

Efter andra världskriget ställdes det svenska utbildningssystemet på sin spets genom etableringen 
av välfärdsstaten. Parallellskolesystemet utmanades av enhetsskolan, som i ideologisk kontrast 
betonade att utbildningen skulle vara öppen och fri för alla oavsett socioekonomisk bakgrund.   
Under 1950- och 1960-talen genomfördes därför flera genomgripande utbildningsreformer. 
Resultatet blev etableringen av grundskolan och det nya gymnasiet 1962 respektive 1965, vilka 
tillsammans markerar en viktig brytpunkt för det svenska utbildningssystemet: utbildnings-
systemet expanderade och alltfler unga svenskar skaffade sig högre utbildning.

Införandet av utbildningsreformerna var emellertid inte smärtfri för alla. Mycket fokus i 
utbildningshistorisk forskning har ägnats eleverna och hur de upplevde denna period, men det 
torde även vara intressant att  betänka hur lärarna påverkades av etableringen av det nya 
utbildningssystemet. Flera forskare har intresserat sig för folkskollärarna, som under 
parallellskolesystemets dagar undervisat de mindre bemedlade eleverna i folkskolan. Men hur 
såg det ut för läroverkslärarna?

För att fylla en lucka i forskningen har föreliggande uppsats därför ägnats de akademiker 
som tagit  sig an uppgiften att utbilda elever med en bakgrund i de ekonomiskt och socialt 
privilegierade samhällsskikten, nämligen läroverkslärarna. Det nya utbildningssystemet innebar 
en intensiv period av utbildningsreformer varigenom läroverkslärarnas värld till synes ställdes på 
huvudet. Hur påverkades denna lärarkategori under 1960-talet och 1970-talets början?

I dagens skolpolitiska debatt talas det animerat om behovet av att höja läraryrkets status, ett 
slags återprofessionalisering av lärarkåren.1 Betyder det  att  lärarkåren har avprofessionaliserats 
och i sådana fall när ägde en sådan process rum? Kan avprofessionaliseringen ha något att  göra 
med de omvälvande utbildningsreformer och processer som initierades på 1950-, 1960- och 
1970-talen? Vidare kan nämnas de utbildningsreformer som nyligen införts i Sverige och som är 
under utredning för att möjligen införas. Reformerna har debatterats flitigt  av lärare, skolledare, 
politiker och andra intressenter, vilket på olika sätt  påminner om den period som behandlas i 
denna uppsats. Kan det vara värt att se närmare på vad som hände på utbildningsarenan för 
närmare ett halvt sekel sen? Kanske kan de som i dag har ett intresse för den svenska skolan lära 
sig något av historien?

Syftet med denna uppsats är att  inom det utbildningshistoriska fältet undersöka 
läroverkslärarnas identifikation med koppling till profession och klass. Hur påverkades denna 
yrkesgrupp av de reformer som genomfördes under perioden 1963-1972, dvs. tiden mellan 
etableringen av grundskolan och det nya gymnasiet samt tidpunkten för den stora 
arbetsmarknadskonflikten 1971? Under denna period kom nämligen läroverkslärarnas 
klassidentitet och professionella identitet att  utmanas på olika sätt. Yrkesgruppen ville ogärna ge 
upp de sekelgamla privilegier som den akademiska banan garanterat dem, dvs. ära, ekonomiskt 
och materiellt välstånd, prestige och socialt anseende. Frågan är hur tidsenliga dessa anspråk 
egentligen var vid tiden för etableringen av den socialdemokratiska välfärdsstaten och hithörande 
tankar om social utjämningspolitik?
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2. Forskningsläge och teoretiska perspektiv

Forskningsläget är tematiskt uppställt i fyra delar. Det första avsnittet behandlar begreppen klass 
och status och dessas innebörd. Det andra avsnittet är teoretiskt och diskuterar vad som utmärker 
professionella grupper och professionaliseringsprocessen, varefter del tre diskuterar 
professionella strategier såsom stängning, öppning och dubbel stängning, dvs. de redskap  som 
senare används i undersökningen. Avslutningsvis behandlas forskning om hur läroverks- och 
folkskollärare har ställts mot varandra på den svenska utbildningsarenan under 1900-talet. 
Avsnittet kommer att visa hur konflikter mellan olika lärarkategorier har varit klassbetingade och 
hur lärarkategorier har använt strategier för att främja sin egen yrkeskår samt befästa, alternativt 
utvidga, sitt yrkesfält gentemot presumtiva konkurrenter på utbildningsarenan.

2.1. Klass, status och det nyweberianska perspektivet
Denna uppsats undersöker utifrån ett historiskt perspektiv de sociala relationerna mellan 
läroverkslärarna och folkskollärarna, de förra akademiker, de senare seminarieutbildade med  
möjligtvis enstaka akademiska betyg. Dessa lärarkategorier såg på sig själva på ett sätt som var 
präglat av deras bakgrund och deras villkor, vilket också karakteriserade sociala relationer 
kategorierna sinsemellan. Ett sätt att  diskutera hur de uppfattade sig själva och andra lärare 
skulle kunna vara att använda begreppet identifikation, dvs. anlägga ett  historiesociologiskt 
perspektiv. Till identifikationsbegreppet kan vi sedan koppla viktiga variabler såsom klass och 
status, vilket kommer visas nedan. Men vilken betydelse fyller vi dessa begrepp med? Vad menar 
vi när vi diskuterar klass och status?

Den brittiske historikern E.P. Thompson hävdar att klass är något som skapas som ett 
“resultat av kollektiva erfarenheter”, där en grupp gemensamt “kommunicerar deras intressen 
mellan varandra och mot andra personer vars intressen skiljer sig (och ofta står i motsats)”.2  I 
Thompsons marxistiska ansats är individens upplevelse av klasstillhörigheten betingad av dess 
ekonomiska relationer till produktionsmedlen. Den historiska utvecklingen drivs framåt genom 
klasskampen, vari undertryckta människor söker agera för att största den härskande klassen.3 

Den problematik som en marxistisk ansats skulle kunna innebära vad gäller lärarkåren, är i 
förstone den emfas som den fäster vid ekonomiska relationer till produktionsmedlen. Läraryrket 
skiljer sig från manuellt arbete och det skulle vara svårt att anslå i en analys vad som utgör 
produktionsmedlen beträffande lärares arbete. 

Det som också gör klassbegreppet problematiskt är dess bredd. Önskar vi analysera sociala 
relationer mellan yrkesutövare inom ett och samma yrke blir begreppet klass otympligt, eftersom 
en klass kan inrymma flera yrken och därför inte är vetenskapligt precist nog för att fånga upp 
inbördes relationer inom samma yrke. En professionell yrkesutövare kan t.ex. byta arbetsgivare 
eller bli befordrad utan att det nödvändigtvis innebär ett möjliggörande av social mobilitet  uppåt 
i klasshierarkin. Ett yrke kan också vara gränsöverskridande i termer av klass. Tydliga skillnader 
ifråga om t.ex. utbildning, inkomst och socialt anseende mellan olika utövare inom ett och 
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samma yrke låter sig inte enkelt analyseras genom klassbegreppet. Således krävs mer nyanserade 
analytiska redskap. 

Även om klass först och främst  handlar om ekonomiska intressen, utvidgar Max Weber 
klassbegreppet något. Utifrån tolkningar av Webers texter definierar sociologen Richard 
Swedberg klasser som “grupper av människor som utifrån specifika intressen delar ekonomisk 
position”.4  Enligt detta synsätt kan sociala klasser härledas till de sociala grupperingar mellan 
vilka agenter kan förflytta sig. Det finns även en relation mellan klasser och idéer i den mening 
att klasser kan förmedla särskilda idéer, dvs. det finns ett slags kollektivt klassmedvetande.5 

Vad som i weberiansk parlör kallas kollektivt klassmedvetande skulle också kunna tolkas 
som identifikation, ett sätt  att se på sig själv och sin grupptillhörighet. Sociologerna Zygmunt 
Bauman och Tim May menar att vi jämför oss med de förväntningar som kommer med vår 
grupptillhörighet. För att  vara medlem i gruppen krävs det att vi fogar oss efter vissa 
förväntningar, vilket exempelvis kan innebära att vi anpassar vårt  språk, att  vi för oss på ett 
speciellt  sätt eller att  vi anammar vissa normer och värden. Detta kan även ha betydelser på 
detaljnivå, exempelvis ifråga om hur vi använder våra bestick vid matbordet. Vår självkänsla och  
upplevda grupptillhörighet återspeglar hur väl vi lyckas anpassa oss till gruppens förväntningar. 
Därmed styrs även vilka mål vi strävar efter att uppnå, eftersom valet av mål är betingade av vår 
grupptillhörighet.6

Ifråga om sociala relationer lärarkategorier sinsemellan, torde det därför vara rimligt att dels 
undersöka lärares klassidentitet, dels lärares professionella identitet. Vilka grupper upplevde de 
att  de tillhörde? Vilka värden anammade de? Läroverkslärare var akademiker som av hävd 
tillhörde “bildningsborgerskapet”. Hur skiljde sig deras gruppidentitet från folkskollärarnas sätt 
att  se på sig själva? Tillhörde de samma klass? Var de en del av samma profession? Strävade de 
efter samma mål? Hur kan detta ha haft betydelse för de sociala relationerna mellan dessa 
lärarkategorier? I en diskussion av sådana frågor framstår klassbegreppet som otillräckligt, 
eftersom det ensamt inte kan utgöra ett  adekvat analytiskt verktyg för att behandla frågor knutna 
till identitet.

Weber kan emellertid sägas nyansera analysen något  genom att i relation till klassbegreppet 
också använda begreppet status. Status är inte detsamma som klass, utan har en bredare 
innebörden som innefattar, vid sidan av kollektivets intressen, även variabler såsom livsstil, 
känsla och ära.7 I relation till detta fogar utbildningsforskaren Stefan Lind även andra variabler 
såsom prestige och det anseende gruppen tillskrivs av andra människor.8 

Till skillnad från en marxistisk ansats, torde ett  weberianskt perspektiv kunna nyansera olika 
aspekter knutna inte bara till klass men också till status. En weberiansk ansats förefaller primärt 
bättre lämpad i en analys av sociala relationer mellan olika lärarkategorier, eftersom det fångar 
upp viktiga variabler knutna till identifikationsbegreppet, exempelvis sätt  att leva, känslan av ära 
och prestige vunnen genom yrkestillhörigheten.

Webers tankar har vidareutvecklats till att skapa ett  konfliktperspektiv, nyweberianismen, 
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6 Bauman, Zygmunt & May, Tim (2004), Att tänka sociologiskt, s. 34 ff.
7 Swedberg (2005), s. 37 f.
8 Lind, Stefan (2000), Lärares professionaliseringssträvanden vid skolutveckling, s. 61.



som är starkt förknippat med konflikter på arbetsmarknaden. Sociologen Frank Parkin menar att 
det är problematiskt att dra tydliga gränser för var en klass börjar och en annan tar vid. 
Arbetsmarknaden utgör ett slags fragmenterat slagfält för olika grupper med skilda intressen, där 
det inte kan talas om en dominerande och en undertryckt klass, utan snarare om olika 
intressenters förmåga att skjuta fram sina positioner, t.ex. genom särskilda examina, position i 
arbetsprocessen eller makt genom strategiska allianser. Utifrån detta perspektiv är det svårt att 
identifiera specifika klasser eller intresseformationer på arbetsmarknaden. Sett ur ett 
klassperspektiv tas det därtill ingen hänsyn varken till enskilda individers aktörskap eller mindre 
intressegruppers förmåga att agera.9 

Det nyweberianska perspektivet har icke desto mindre kritiserats för att vara idealistiskt och 
normativt. Lind menar att det  inte i adekvat utsträckning behandlar gällande villkor i samhället 
för yrkesgruppers strävan mot professionalisering. Vad gäller marxistiska ansatser inom 
professionsforskningen har de varit få eftersom professionsbegreppet saknar en naturlig plats i 
marxistisk teori. Trots kritiken ser Lind fördelar med en nyweberiansk ansats i en undersökning 
av lärares professionaliseringssträvanden, eftersom detta konfliktperspektiv fångar in spänningar 
såväl inom lärarkategorier som olika kategorier sinsemellan. Professionaliseringsprocessen är 
central i detta perspektiv och därmed de konflikter mellan olika aktörer som en sådan process 
innebär. Ett konfliktperspektiv vari arbetsmarknaden utgör en viktig variabel, medför att 
begreppet profession får en annorlunda betydelse, en sorts beskrivning av olika slags 
tillvägagångssätt att slå vakt om sitt yrkesområde på arbetsmarknaden.10

Om arbetsmarknaden ses som en typ av arena där olika intressenter möts och kollektivt 
söker främja sina intressen, torde det vara rimligt att undersöka vad som utmärker dessa 
professionella grupper. Vad är det som en yrkesgrupp strävar efter när den strävar mot 
professionalisering?

2.2. Professionella grupper, professionalisering och yrkesprojekt
För att förstå den process varmed lärarkåren har strävat mot professionalisering och sociala 
relationer mellan konkurrerande lärarkategorier, fordras i förstone en diskussion av vilka drag 
som utmärker professionella grupper och att vi sedan klargör vad begreppet professionalisering 
innebär. 

I sin avhandling undersöker statsvetaren Ann-Sofie Lennqvist Lindén kommunala chefers 
professionalisering och olika definitioner diskuteras gällande vad som utmärker professionella 
grupper. Ett centralt drag som framträder i tidig professionsforskning är dessa gruppers 
expertkunskap. Denna speciella kunskap är av abstrakt-teoretisk natur och inte tillgänglig för 
människor utanför gruppen, vilket är resultatet av längre utbildning, ofta akademisk, med 
avslutande formell examen. Genom utbildningen växer en yrkeskultur fram som inom gruppen 
frammanar lojalitet till gruppens värderingar. Arbetet är av icke-manuell natur och värderas högt, 
som t.ex. advokatyrket, varför gruppen ofta åtnjuter hög status.11

Problemet med den här typen av rangordning är att avgöra hur kriterierna förhåller sig till 
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varandra och vilka som väger tyngst, hävdar Lennqvist  Lindén. Dessutom kan listan över 
kriterier kompletteras med ytterligare variabler, t.ex. huruvida gruppen har ett esoteriskt 
gemensamt språk.12 

Oavsett rangordningsprincip är den speciella kunskapen viktig för professionella 
yrkesgrupper eftersom denna kunskap  även kan leda till autonomi. Lennqvist Lindén betonar att 
det är viktigt att “framställa ... sin kunskap  som komplicerad och djup så att andra människor 
tillmäter dem hög status ... [och därmed får] stort inflytande över sitt arbetsområde”.13 Genom att 
besitta en speciell kunskap legitimeras en hierarki vari den professionella gruppen kontrollerar 
sitt yrkesområde och överordnar sig andra grupper.14  Professionella yrkesgrupper riskerar 
därmed i mindre grad att påverkas av andra gruppers intressen och kan därmed sägas ha 
autonomi inom sitt  område. Detta skulle kunna jämföras med hur läkare eller advokaters 
yrkesutövning kan sägas vara avskärmad från påverkan av yttre intressenter, såsom politiker, 
företag eller andra lekmän. 

Beträffande kunskapskriteriet, är det för uppsatsens syfte värt att notera att Lennqvist 
Lindéns undersöker en yrkesgrupp som har strävat efter att uppnå professionell status i ett 
samhälle som ligger nära vår samtid och därför inte kan sägas vara jämförbart i termer av 
utbildning med det svenska samhället på 60-talet. Lennqvist Lindén påpekar att alltfler 
människor skaffar sig akademiska meriter i dag utan att senare tillhöra en yrkesgrupp som kan 
betraktas som en profession.15  Jämfört med dagens samhälle var utbildningssituationen 
annorlunda på 60-talet, då antalet studerande vid universitetet var lägre. Det finns emellertid en 
styrka i de kriterier som Lennqivst Lindén presenterar, eftersom kriterierna belyser kunskapens 
betydelse för professionella yrkesgrupper och hur yrkesgruppsspecifika kunskaper kan medföra 
olika mått av autonomi.

I likhet med Lennqvist Lindén har historikern Christina Florin identifierat vad som utmärker 
professionella yrkesgrupper i tidig professionsforskning. I Florins avhandling om förra 
sekelskiftets konflikter inom den svenska folkskolans lärarkår, visas hur en professionell 
yrkesgrupp kan slå vakt om sin arbetsmarknad genom att kräva monopol på denna. Genom att 
besitta en särskild kompetens som ofta bekräftas av ett examensbevis, kan yrkesgruppens 
upprätthålla ett monopol på sin arbetsmarknad med stöd av statliga regleringar. Därmed skapas 
förutsättningar för yrkesgruppens medlemmar att göra anspråk på förmåner såsom hög lön och 
hög status, medan lekmän stängs ute från arbetsmarknaden.16 Yrkesaspiranter socialiseras in i 
yrkets innehåll och etik, vilket  bidrar till att  konsolidera en uppfattning om att de, till skillnad 
från lekmännen, “sitter inne med specialistkunskaper”.17  Vad gäller tidig professionsforskning 
betonar både Lennqvist Lindén och Florin därmed kunskapens roll, monopolet på 
arbetsmarknaden eller, uttryckt annorlunda, den professionella yrkesgruppens autonomi. Därtill 
fästs även vikt vid socialiseringsprocessen och  den professionella yrkesgruppens status.
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Är då lärarkåren en professionell yrkesgrupp enligt den tidiga professionsforskningens 
kriterier? Lind hävdar att det utifrån dessa kriterier inte går att kategorisera lärare som en 
professionell yrkesgrupp och jämför lärarkåren med läkare och advokater. Däremot diskuterar 
Lind lärares kunskapsbas, särskilt den tysta “förtrogenhetskunskap som kännetecknar lärares 
arbete”.18  Detta skulle kunna kopplas till Lennqvist  Lindéns exempel med en professionell 
yrkesgrupps gemensamma esoteriska kunskap. Dock torde det vara ett  rimligt antagande, att 
även om listan över kriterier fylldes på skulle lärarkåren fortfarande inte anses vara en 
professionell yrkesgrupp  enligt tidig professionsforsknings kriterier, exempelvis på grund av det 
inflytande som andra intressenter har över lärarkåren såsom skolmyndigheter och politiska 
dokument i form av läroplaner.

Senare professionsforskning behandlar däremot hur professioner betingas av sociala och 
politiska processer i relation till kapitalismens utveckling. Florin diskuterar detta i termer av 
professionalisering, dvs. ”den process genom vilken ett yrke förvandlar sig till profession”.19 
Professionella utövare inom ett yrkesfält ”slår sig medvetet fram på en marknad, som de vill 
kontrollera för att placera sig själva och sin grupp i en gynnsam marknadsposition”.20 Generellt 
befinner sig professionerna ”i mitten eller över mitten på klasstegen” vilket öppnar upp  för 
möjligheten att ”definiera den ideologi de själva lever i och bedöms efter”.21  Den särskilda 
kompetens som professionen antas besitta används som ett verktyg för att gynna den egna 
yrkesgruppen och denna självständighet vinns genom interna och externa strider visavi 
yrkessektorn. Florin visar därför att den professionella statusen korrelerar till strukturella 
förändringar22, vilket  exempelvis skulle kunna betyda hur olika lärarkategoriers status korrelerar 
till förändringar i utbildningsstrukturen. 

Andra forskare inom senare professionsforskning föredrar att använda begreppet 
yrkesprojekt. I sin avhandling behandlar Sociologen Sofia Persson lärares villkor, organisering 
och yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen i Sverige ca 1800-2000.23 Persson väljer 
att  använda begreppet yrkesprojekt, som hon definierar som ”de mål som kåren har satt upp och 
de strategier som de använt för att realisera de kollektiva engagemangen … men syftar även till 
aspekter som … kollektiv social mobilitetsresa”.24 Medan professionellt projekt har använts för 
att  beskriva hur yrkeskårer har sökt verka för förbättringar till förmån för det egna 
yrkeskollektivet, föredrar Persson att tala om lärares yrkesprojekt eftersom begreppet inbegriper 
fler variabler än lärarkårens egenintresse av förbättringar. Att diskutera professionaliserings-
strävanden i termer av yrkesprojekt fångar nämligen även lärarnas personliga engagemang och 
intresse för sina elever och social rättvisa, vilket fördjupar förståelsen av lärarnas handlingar.25
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organisering och yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen i Sverige ca. 1800-2000, s. 99.
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Är det då möjligt att kategorisera lärarkåren som en professionell yrkesgrupp enligt detta 
perspektiv? Lind hävdar att läraryrket intar en typ av mellanställning. Yrkesgruppen kan göra 
anspråk på att besitta en viss mängd teoretisk vetenskaplig kunskap, men denna kunskap är 
primärt “av annan karaktär än strikt abstrakt, systematisk och teoretisk”.26 Således är inte lärar-
kåren en klart definierad yrkesgrupp av professionell typ, utan befinner sig ett slags 
semiprofessionell gråzon: lärarkåren är på gränsen till att vara professionell men uppnår 
framdeles inte samma grad av professionalitet  som exempelvis läkare, samtidigt som lärarkåren 
är en klart avgränsad yrkesgrupp i förhållande till manuella yrken genom dess mått av 
professionalitet. 

Mot bakgrund av Florins och Perssons forskningsbidrag, skulle denna gråzon även kunna 
ses som ett slags spänningsfält. Externt innefattar spänningsfältet relationen mellan lärarkåren 
och yttre intressenter, såsom t.ex. myndigheter och läroplaner, medan spänningsfältet internt 
speglar förhållanden mellan olika lärarkategorier och respektive lärarkategoris yrkesprojekt. Om 
det hålls för sant att lärarkåren är semiprofessionell skulle ovannämnda “gråzon” delvis kunna 
förklara varför så är fallet. 

Externt måste lärarkåren måste bemöta krav från yttre intressenter, exempelvis i form av 
politiskt formade dokument såsom läroplaner eller krav från arbetsgivaren, dvs. staten. Krav kan 
även komma från skolledare och rektorer som saknar lärarutbildning. Att lärarkåren måste foga 
sig efter krav och önskemål från grupper som för yrkesområdet saknar relevant utbildning, torde 
undergräva läraryrkets autonomi och därmed dess lärarkårens möjligheter att uppnå professionell 
status. 

Internt torde lärarkårens interna organisation påverka dess möjligheter att  uppnå 
professionell status. Konflikter mellan lärarkategorier torde rimligen påverka lärarkårens 
möjligheter att framstå som en samlad kraft gentemot yttre intressenter, vilket är en viktig 
variabel som exempelvis historikern Klas Åmark visat var central gällande tandläkarnas och 
advokaternas historia.27  När dessutom kunskap är en väsentlig del i professionaliserings-
processen är det svårt för lärarkåren att hävda ett särskilt  kunskapsmonopol eftersom kunskapen i 
hög grad är “tyst”. Att genom undervisning få elever att tillägna sig och tillämpa ny kunskap och 
därmed utveckla sin förmåga att tänka, är en abstrakt kompetens hos lärare som skiljer sig från 
t.ex. advokaters kunskap  om tillämpning av lagar eller läkares kunskap  om människokroppen. 
Det förefaller därför vara svårare för lärare att kommunicera sin abstrakta kunskap och således 
påverkas lärarkårens möjligheter att göra anspråk på att besitta särskilda kunskaper.

Ovanstående visar hur lärarkåren befinner sig i ett slags semiprofessionell gråzon och hur 
detta har betydelser för lärarkårens professionaliseringssträvanden. Det är emellertid värt att även 
betänka lärarkårens möjligheter till social mobilitet och hur dessa relaterar till professionell 
status. I den forskning som Lennqvist Lindén har undersökt har professionalisering och 
professionella yrkesgrupper analytiskt kopplats till klassbegreppet.28 Ovanstående visar att även 
Florin och Persson betonar social mobilitet och status. Skulle lärarkåren, trots dess 
semiprofessionella karaktär, kunna använda sig av professionella strategier för att uppnå högre 
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professionell status, kanske till och med göra en klassresa? 

2.3. Stängning, öppning och dubbel stängning
Inom professionsforskningen har forskare försökt förklara hur yrkesgrupper på olika sätt har sökt 
skaffa monopol över sitt yrkesområde och stänga ute presumtiva konkurrenter.  Forskare har ofta 
använt sig av den nyweberianska stängningsteorin, vari stängning, öppning och dubbel stängning 
är centrala begrepp29, vilka även kommer att användas i denna uppsats.

I klassisk weberianism förefaller stängning vara en produkt av vad Weber benämnde som 
erwerbsspielraum, dvs. relationen mellan antalet konkurrenter och möjlighet att på ett 
fördelaktigt sätt tillskansa sig delar av marknaden. Genom att  stänga åtkomsten för andra 
intressenter kan dominerande grupper säkra sina resurser på arbetsmarknaden. Detta tenderar att 
ofta ske, menar Weber, genom att gruppen betonar de attribut som ligger närmast inom räckhåll 
för att urskilja sig från andra, vare sig det handlar om klass, ras, språk eller andra attribut.30 De 
attribut som ofta framhållits i senare forskning är dock ägande och meritering.31

Parkin har i nyweberiansk tappning utvecklat begreppet stängning och hävdar att det 
refererar till “den process varmed grupper söker att förbättra sina villkor genom att begränsa 
tillgången till belöningar och privilegier till en mindre grupp”.32  Genom att skilja ut och göra 
anspråk på särskilda sociala eller fysiska attribut som gruppen antas ha, kan gruppen identifiera 
och stänga ute presumtiva konkurrenter för att beskydda sitt område på arbetsmarknaden. 
Därmed tryggas fördelar för den egna gruppen och eventuella resurser säkras, medan utestängda 
konkurrenter får nöja sig med det som blir över; på så vis stratifieras hierarkin av grupper inom 
ett visst intresseområde. De mest framgångsrika grupperna söker ofta på juridisk väg att  skaffa 
monopol på sin arbetsmarknad, vari staten spelar en viktig roll som garant men också vid 
bestraffningar av konkurrenter som gör intrång på den dominerande gruppens marknad. Statens 
viktiga roll till trots, menar Parkin att kampen mellan grupper, vare sig det gäller klass- eller 
intressemotsättningar, främst förs på den civila arenan, dvs. på arbetsmarknaden.33

Åmark håller i stora drag med Parkin men riktar ändå viss kritik mot den senares sätt att 
använda professionsbegreppet. Begreppet får en för snäv betydelse i Parkins analys, menar 
Åmark, och propagerar för ett bredare synsätt. Medan Parkin uppehåller sig vid statens roll och 
den lagstadgade rätten att utöva ett yrke, kan stängning enligt Åmark ske genom olika metoder 
och på olika sätt beroende på vilken yrkesgrupp som söker inhägna sitt yrkesområde. Nämnvärt 
är att Åmark samtidigt betonar akademiska examina som en professionell strategi att  inhägna sitt 
yrkesområde.34  Därmed förefaller Parkin och Åmark att vara överens, även om de har något 
skilda uppfattningar om hur professionella strategier används.
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29 Den nyweberianska stängningsteorin refereras till som closure theory i internationell forskning. Några av 
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Persson är en av forskarna som har närmat sig lärarforskningen på ett nyweberianskt sätt. 
Genom att använda begreppen stängning och öppning påvisar Persson hur lärarkategorier har 
använt sig av professionella strategier för att slå vakt om sitt yrkesfält. Stängning innebär för 
Persson att konkurrensen begränsas och positioner säkras genom handlingar vars syfte är att  slå 
igenom nedåt i makthierarkin. Begreppet öppning beskriver däremot de strategier en 
underordnad lärarkategori använder för att utmana en överordnad lärarkategori i termer av 
jurisdiktion, dvs. handlingarnas syfte är att slå uppåt i makthierarkin.35 

Det har ovan visats hur kontrollen över ett yrkesområde relaterar till särskild kunskap i 
professionsforskningen. Just vad gäller lärarprofessionen menar Persson att det emellertid är 
svårt att tala om kunskaps- och yrkesmonopol, eftersom många agenter har intressen på 
utbildningsarenan såsom anställda inom skolan, staten, politiker och forskare m.fl. Persson 
framhåller dock att det  i dessa analytiska redskap finns en styrka, eftersom vi med dessa kan 
belysa det ”ömsesidiga beroendeförhållandet mellan yrken och dess omgivning”.36

   Även Lind har forskat om lärarprofessionen med utgångspunkt i nyweberiansk stängningsteori, 
men behandlar ytterligare en strategi, nämligen dubbel stängning. Vid dubbel stängning riktas  
handlingar både uppåt och nedåt i makthierarkin; yrkesgruppen ifråga söker hålla presumtiva 
konkurrenter ute från sitt  yrkesområde genom stängning nedåt, medan gruppen samtidigt 
försöker slå sig in på överordnade gruppers områden. Dubbel stängning praktiseras ofta av 
grupper som befinner sig i “mellanskiktet”, dvs. som har semiprofessionell status, och 
forskningen har bl.a. visat att  just  lärare “bygger sin status på meritering och samtidigt försöker 
tillämpa usurpation”.37

Med kopplingar till variabler såsom exempelvis lärarexamen, monopoliseringssträvanden 
och kampen för yrkesmässig egenkontroll, torde stängningsteorin vara tillämpbar på lärarkåren. 
Till synes handlar det om tillgång till och effektiv användning av maktmedel varmed grupper 
kan, i metaforisk mening, sätta upp staket  och inhägna sina yrkesområden för att stänga ute 
konkurrenter. Fenomenet stängning skulle kunna ses ur två aspekter: dels som en 
professionaliseringsstrategi för att  hålla yrket exklusivt, dels som en klass- eller statusbetingad 
strategi för att markera gränser gentemot andra klasser eller grupper. Det torde vara rimligt att 
anta att läroverkslärarna, som hade en akademisk bakgrund, ville säkra sina investeringar i 
utbildning genom att slå vakt om sitt yrkesområde. Det förefaller även rimligt att betänka 
huruvida läroverkslärarna, utifrån tankar om socioekonomiska bakgrund, status, prestige, livsstil 
och ära, såg det lämpligt att avgränsa sig mot sociala “uppåtklättrare” som inte antogs dela 
läroverkslärarnas identitet. Det fordras därför en historisk återblick för att förstå hur detta kan gå 
till i praxis. 

2.4. Professionella strategier på utbildningsarenan
För att förstå sociala relationer mellan läroverkslärare och folkskollärare och dessa gruppers 
användning av professionella strategier under undersökningsperioden 1963-1972, behöver vi 
först undersöka hur de sociala relationerna tidigare har sett ut. 
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Persson hävdar att det genom historien har funnits intressekonflikter mellan olika 
lärarkategorier. Olika typer av lärare arbetade under olika typer av villkor varför de också 
omfamnade olika värderingar, engagerade sig i olika organisationer och projekt, och ingick i 
olika typer av allianser med andra agenter på utbildningsarenan för att  söka förbättra sina villkor 
t.ex. med enskilda politiker, partier och organisationer som utvecklats i spåren av första hälften 
av 1900-talets folkrörelser. Lärarkategorierna har präglats av vilka skolformer lärarna varit 
verksamma i, lärarnas egen sociala bakgrund, kön och utbildning, och utifrån dessa variabler 
framträder olika mönster. Exempelvis har den manlige läraren för de privilegierade pojkarna 
åtnjutit  högst status historiskt sett, dvs. läroverksläraren. I ovannämnda mönster speglas många 
av de motsättningar som har legat till grund för de intraprofessionella konflikter som utspelat sig 
på utbildningsarenan under 1900-talet.38 

En faktor som onekligen haft särskild betydelse för konfliktutvecklingen är klassrelationerna 
mellan läroverkslärare och folkskollärare. De senare saknade akademisk utbildning och hade ofta 
en enkel bakgrund visavi läroverkslärarna. I läroverkslärarnas retorik förvandlades detta till ett 
verktyg för att, som Persson beskriver det, göra diskursiva markeringar gentemot folkskollärarna 
särskilt under första hälften av 1900-talet. De framställdes som ”halvbildade” p.g.a. sin korta 
utbildning och deras enkla ursprung betonades, i synnerhet när folkskolan rönte politiska 
framgångar i termer av beslut som verkade för att upphöja dess status.39 

Även folkskollärarna präglades av klassmedvetenhet  vilket  Florin har visat i sin avhandling 
Kampen om katedern, i vilken hon behandlar feminiserings- och professionaliseringsprocessen 
inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906. Florin visar hur intraprofessionella relationer 
mellan lärarkategorier har varit betingade av genus, t.ex. hur manliga lärare, främst 
folkskollärare, såg sig hotade av det ökade antalet kvinnliga lärare på tjänstemarknaden eftersom 
kvinnors status var lägre än männens, varför en större grupp kvinnor inom lärarkåren skulle 
innebära sänkt status för läraryrket och därmed för de manliga lärarna. Florin visar även hur 
intraprofessionella relationer mellan lärarkategorier har varit klassbetingade. För folkskollärarnas 
del kom klassmedvetenheten, enligt Florin, främst till uttryck i bottenskoleprogrammet40. 
Folkskollärarna upplevde klassamhällets orättvisor på nära håll, varför många av dem 
förmodligen fann det lättare att relatera till orättvisorna och problemen då många av dem kom 
från bondeklassen och arbetarklassen.41  I processen mot en mer demokratisk skola fanns det 
därför inbäddat ett klassmotiv, ett försök att förbättra bildningen för den egna klassen.42

Professor i pedagogik Torsten Husén har explicit hävdat att  läroverkslärarna av naturliga 
skäl var emot förslag av typen bottenskola och sammanslagen enhetsskola för alla, eftersom det 
skulle påverka deras status avsevärt.43  Detta har även påpekats av Persson som menar att 
läroverkslärarna uppfattade folkskollärarnas framgångar som hotfulla eftersom de själva åtnjöt 
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hög prestige tack vare sin akademiska utbildning. Läroverkslärarna fäste därför strategiskt emfas 
vid sin egen utbildningsbakgrund och påtalade folkskollärarnas tillkortakommanden i samma 
termer, vilket gjorde det möjligt för läroverkslärarna att  konkurrera ut folkskollärarna i termer av 
positioner och resurser. Dessutom hade retoriken implikationer för folkskollärarnas legitimitet 
och de fann det svårt att sjösätta sina projekt och få gehör för sina idéer på utbildningsarenan.44 

Florin beskriver hur folkskollärarna sökte flytta fram sina positioner genom att arbeta inom 
det offentliga, samhälleliga och politiska, eftersom det var inom dessa områden folkskollärarna 
såg de mest lovande utsikterna för framsteg. Till deras förtret använde läroverkslärarna varje 
motgång till att  ironisera över folkskollärarnas arbete och talade om ”chronschougheri”45. Den 
bildade medelklassen slog strängt vakt om sitt yrkesfält  och sökte synnerligen försvåra vägen för 
”sociala uppåtklättrare”.46

Folkskollärarna svarade strategiskt genom att anordna fortbildningskurser och sökte 
förbättra folkskollärarnas utbildning. Enligt Florin bedrevs fortbildningen främst genom 
omfattande kursverksamhet bl.a. vid folkhögskolor och akademiska sommarkurser.47 Läroverks-
lärarnas retorik bemöttes med ett slags omvänd retorik där allmänbildning betonades och vikt 
fästes vid medborgerligt engagemang såsom i nykterhetsrörelsen och Röda korset. Persson 
påpekar dock att dessa hedervärda mål bör ses i ljuset av att folkskollärarna aktivt verkade för att 
förbättra yrkets status, deras position och ekonomi.48  Med andra ord, den retorik som 
lärarkategorierna strategiskt använde går att härleda ur deras respektive yrkesprojekt och visar 
hur klassbetingad relationen var sinsemellan dem.

En annan aspekt av bottenskolan speglar klassrelationen folkskollärare visavi läroverks-
lärare. Florin menar att om folkskolan blev vägen för alla elever genom vilken tillträde till högre 
utbildning garanterades, skulle denna lärarkategori undervisa medelklassens barn i högre 
utsträckning, dvs. barn med högre social status. Därmed skulle folkskollärarnas betydelse öka 
och maktposition förbättras.49 

Ovanstående spänningar som skisserats ut levde sedan kvar i grundskolan och Lind går så 
långt som att diskutera detta som att flera lärarprofessioner fick samsas inom samma ramverk. 
Grundskolans hierarkiska indelning speglade det tidigare parallellskolesystemet. Genom att 
lärarkategorierna verkade under olika villkor och i olika sociala sammanhang, kom respektive 
kategori att arbeta för sina egna mål utifrån sina egna förutsättningar.50 

Ovanstående visar hur läroverkslärarnas och folkskollärarnas bakgrunder skilde sig åt  och 
hur lärarkategorierna åtnjöt olika privilegier och status beroende på vilken skolform de verkade 
inom. Baserat  på en retorik som betonade klass, status och utbildningsbakgrund sökte 
läroverkslärarna strategiskt  befästa demarkationslinjen gentemot uppåtklättrare på klasstegen, 
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vilket särskilt tog sig uttryck i markeringar med förklenande och satiriska undertoner.

2.5. Sammanfattning
För att undersöka sociala relationer mellan olika lärarkategorier anläggs i uppsatsen ett 
nyweberianskt perspektiv, vari klass och status kopplas till respektive lärarkategoris 
identifikation, dvs. hur de såg på sig själva och andra lärare.51 Vad är det då vi letar efter när vi 
söker finna kopplingar till klass och status? För att kunna belysa aspekter såsom klass och status 
fordras ett klargörande av vilka variabler vi letar efter i källmaterialet. Därför kommer denna 
uppsats i ett nyweberianskt perspektiv fokusera variabler som kan kopplas till prestige, livsstil, 
ära och socialt anseende.

Vidare visar den forskning som presenterats att olika egenskaper fokuseras hos en yrkeskår 
beroende på vilket perspektiv som används. Begreppet yrkesprojekt används i denna uppsats 
eftersom det fångar in lärarnas egenintressen av förbättringar för kollektivet och även deras 
personliga engagemang för eleverna. På så vis görs yrkeskategorin mänsklig, i stället för att i 
analysen framstå blott som en yrkesgrupp med egenintressen. 

Beträffande professionella strategier används begreppet stängning i uppsatsen som redskap 
för att  synliggöra sociala relationer mellan lärarkategorierna och därmed kunna se hur de sökte 
slå vakt  om eller utöka sin jurisdiktion. I kompletterande syfte används begreppen öppning och 
dubbel stängning. Dessa begrepp samspelar med stängningsredskapet och kan därför bidra till 
förståelsen av sociala relationer mellan lärarkategorierna på utbildningsarenan. I uppsatsen 
kopplas dessa strategier till lärares yrkesprojekt med avseende på anspråk på exklusiv kunskap, 
särskild utbildning, lärares särorganisering och kåranda. 

Avslutningsvis har historieforskningen undersökt de sociala relationerna mellan 
läroverkslärare och folkskollärare. Dessa yrkesgrupper sökte på olika sätt att förbättra sina 
villkor, ofta på bekostnad av den konkurrerande gruppen, vilket är särskilt tydligt i 
läroverkslärarnas stundtals hätska retorik mot folkskollärarna under förra seklets första hälft, 
särskilt i termer av klass, status och utbildning.
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3. Problem och frågeställningar

Denna undersökning fokuserar perioden 1963-1972 då läroverkslärarna52 villkor förändrades på 
flera sätt. Med grundskolans införande färskt i minnet, förde läroverkslärarna debatter om det 
nya gymnasiet, som implementerades under 1965. Läroverkslärarna och folkskollärarna hade fått 
en ny gemensam arbetsplats innanför den nya grundskolans väggar och frågan var om så skulle 
bli fallet även i det nya gymnasiet. Således går det  argumentera för att läroverkslärarnas identitet 
blev utmanad både professionellt och socialt. Från att i en egen skolform ha undervisat elever 
från ett särskilt skikt i samhället tillsammans med andra akademiker, skulle läroverkslärarna nu 
tillsammans med folkskollärare undervisa alla Sveriges barn i en ny skola. 

Därtill formulerades nya krav från staten i form av läroplaner som satte ramar för 
undervisningen, vilket skulle kunna ha påverkat läroverkslärarnas professionella autonomi, 
faktisk som upplevd, eftersom den professionella yrkesutövningen underordnades krav från yttre 
intressenter. På samma sätt kan det vara värt att fråga sig hur förändrade krav på rektorernas 
utbildning kan ha påverkat lärares professionella identitet, eftersom rektorerna inte längre 
behövde vara utbildade lärare. Dessutom fick lärarkåren förhandlingsrätt under 60-talet, dvs. 
tillgång till en för yrkesgruppen ny facklig strategi, och storstrejk utbröt 1966 och 1971. Kan 
användningen av fackliga istället för professionella strategier ha påverkat hur läroverkslärarna 
såg på sig själva och andra lärarkategorier? 

Syftet med denna uppsats är att inom det utbildningshistoriska forskningsområdet undersöka 
läroverkslärarnas yrkesprojekt i termer av identifikation som kan kopplas till klass och status 
under perioden 1963-1972. I uppsatsen diskuteras de professionella strategier som 
läroverkslärarna använde sig av för att slå vakt om sitt yrkesområde och hur dessa strategier kan 
kopplas till läroverkslärarnas klassidentitet och professionella identitet. För att söka svara på 
syftet är uppsatsen strukturerad utifrån följande underfrågor:

• Hur fokuserade läroverkslärarna variabler såsom exklusiv kunskap, särskild utbildning, 
särorganisering och kåranda? Hur kan dessa kopplas till professionella strategier och 
läroverkslärarnas yrkesprojekt? Hur användes professionella strategier gentemot 
presumtiva konkurrenter på utbildningsarenan? Förändrades strategierna i något avseende 
över tid och i sådana fall hur?

• Om läroverkslärarnas makt över sitt arbete förändrades, hur såg förändringen ut? Hur kan 
detta kopplas till identifikationsbegreppet med avseende på klass och profession?

4. Material, källkritik, metod och avgränsningar

Källmaterialet består av ett antal nummer av lärartidningen Skolvärlden, som tidigare gick under 
namnet Tidning för Sveriges läroverk och riktade sig till lärare verksamma vid läroverk och 
universitet. När grundskolan infördes bytte tidningen namn tillsammans med dess utgivare, som 
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gick från att vara Läroverkslärarnas Riksförbund till Lärarnas riksförbund (LR), vilket låg i tiden 
för de utbildningspolitiska reformerna varigenom termen läroverk hade tagits bort ur 
skolstadgan.53  Läroverkstraditionen organiserades i LR54, varför tidningen förblev just 
läroverkslärarnas primära organ.

Avgränsningen i tid är gjord utifrån i huvudsak två viktiga konfliktpunkter under 1960-talet 
och 70-talets början. Dessa konfliktpunkter har valts då de torde ha haft stor betydelse för just 
LR-anslutna lärare: den nya skolan 1962-1965 och den stora lockouten 1971, den senare av vilka 
föregicks av en stor skolkonflikt 1966. 

Den första konfliktpunkten består i de två för utbildningssystemet viktiga förändringar som 
genomfördes under den här perioden, nämligen grundskolans införande 1962 och 
gymnasiereformen 1965. Å ena sidan kan dessa reformer ses som ett resultat av politiska 
förhandlingar, dvs. ett slags samförstånd. Å andra sidan torde  reformerna varit processer som 
LR var mån om att  påverka utifrån egna intressen och synsätt, varför reformerna även kan ses ur 
ett  konfliktperspektiv där LR söker hävda sina intressen gentemot andra intressenter, t.ex. 
politiker och andra lärarkategorier. Dessa reformer hade implikationer för alla verksamma inom 
utbildningsområdet och dessutom för medborgarna, för vilka nya möjligheter öppnades i termer 
av en grund- och gymnasieskola för alla. I Skolvärlden fördes en tematisk diskussion om 
Gymnasieutredningens (GU) arbete som ägnades särskilt utrymme; i diskussionen deltog 
lektorer, adjunkter, professorer och ansvariga som arbetat med gymnasieutredningen. 

Den andra konfliktpunkten består i ny tillgång till fackliga strategier för LR och dess mest 
tydliga resultat, nämligen lockouten 1971 som föregicks av skolkonflikten 1966. 
Läroverkslärarna kan sägas ha verkat inom den semiprofessionella gråzonen, där organisationens 
sätt att hävda sina medlemmars intressen hade karaktärsdrag som liknande professionella 
grupper, t.ex. genom anspråk på exklusiv kunskap och användning av professionella strategier, 
likt läkare och advokater. När så LR fick möjligheter att på facklig väg stärka sin position 
gentemot andra intressenter på utbildningsarenan, hur påverkade det lärarnas identifikation? 
Stridsåtgärder såsom strejk och lockout torde rimligen i LR-medlemmar ha väckt associationer 
främst till arbetarrörelsens sätt att arbeta. Hur kan det ha påverkat läroverkslärarnas sätt att  se på 
sig själva med kopplingar till klass och status?

Genom en kvalitativ närläsning med fokus på nyweberianska variabler, såsom prestige, ära 
och socialt  anseende, är uppsatsens mål att belysa läroverkslärarnas identifikation med 
kopplingar till klass och status. Språk kan nämligen avslöja kategorier och hur människor 
tänker.55  Genom en kvalitativ närläsning kan därför en bild växa fram av den allmänna 
stämningen bland läroverkslärarna. Hur uppfattade de GU:s arbete och det nya gymnasiet samt 
vilka farhågor läroverkslärarna såg i detta? Med tillgång till nya fackliga strategier, hur 
påverkades LR-anslutna lärare av skolkonflikten som bröt ut 1966? Hur påverkades de sedan 
1971 när strejk återigen bröt ut, men med den viktiga skillnaden att  riksdagen införde en 
tvångslag, ett slags undantagstillstånd, varför under en tid strejkande LR-lärare tvingades att 
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återvända till skolan. 
Denna kvalitativa närläsning kopplas sedan till läroverkslärarnas identifikation för att 

undersöka om de påverkades av reformarbetet med det nya gymnasiet  och skolkonflikten 1971, 
och i sådana fall hur. Därmed möjliggörs en undersökning av hur LR-lärare genom professionella 
strategier, såsom stängning och öppning, sökte befästa sitt yrkesfälts jurisdiktion gentemot 
presumtiva konkurrenter på utbildningsarenan.

Det ligger samtidigt en risk i detta som forskaren är medveten om. Inom ramen för ett stort 
förbund som LR torde det finnas utrymme för många åsikter, varför kanske inte alla åsikter 
representeras på ett  rättvist sätt i diskussionerna som fördes i Skolvärlden. LR kan också ha fört 
en medveten politik, precis som de anställda på tidningen kan ha bidragit med sin omedvetenhet, 
i fråga om selektion av publikationsmaterial. 

Det är emellertid värt att betona att Skolvärlden inte endast publicerade artiklar som 
bekräftade LR:s officiella linje, om ledarsidorna kan förmodas representera en sådan. Vad gäller 
utbildningsreformerna står inte endast  reformkritiska diskussionsartiklar och inlägg att finna i 
materialet, utan även ledare för GU och reformpositiva LR-medlemmar gavs utrymme i debatten. 
Likaså representeras ett visst spektrum av åsikter i tidningen beträffande skolkonflikten 1971. 
Genom exempelvis publicera reportage från riksdagen gavs LR:s “motståndarsida” utrymme i 
tidningen. Därtill publicerades inlägg från förbundets egna medlemmar vari kritik framfördes  
mot bl.a. de fackliga åtgärder som vidtagits under strejken och huvudorganisationen SACO:s 
arbete, varigenom även den egna organisationens arbete kritiserades. Härvidlag är det också värt 
att  betänka om och i vilken utsträckning SACO kan ha påverkat  LR såtillvida att andra SACO-
anslutna fackgrupper skulle kunna ha påverkat handlingsutrymmet för LR under konflikterna. 
Således framträder ett visst spektrum av åsikter i källmaterialet som utgörs av röster tillhörande 
både medlemmar och andra intressenter på utbildningsarenan. Trots detta förefaller 
understundom en sorts officiell förbundslinje vara möjlig att urskilja i materialet. Därför är det 
viktigt att  ställa frågor till källmaterialet  och som forskare utmana sina egna tolkningar. Vad kan 
bedömas som representativt för LR:s medlemmar i stort? Företräds mindre grupperingar inom 
LR, t.ex. förbundets övre organisationsskikt, och i sådana fall när? Hur divergerar respektive 
konvergerar de röster som kommer till uttryck i källmaterialet och varför?

Vidare skulle det  kunna finnas en risk att forskarens egna uppfattningar och övertygelser 
påverkar undersökningen i mötet med de röster som framträder i källmaterialet, en utmaning som 
varje historiker står inför och behöver vara medveten om. Denna problematik har bland annat 
diskuterats i relation till den historiska biografin. I mötet med källmaterialet  riskerar forskaren att 
“projicera ... sig själv i den biograferades livssituation”, varför särskild medvetenhet krävs för att 
säkerställa att analysen bygger på källor och inte spekulationer.56 Härvid bör det därför nämnas 
att  författaren, som står bakom de resultat som presenteras nedan, har varit yrkesverksam under 
några år som lärare vilket danat dennes uppfattningar om läraryrket, identitet och facklig 
organisering. Därmed torde än större medvetenhet fordras av vederbörande för att undvika avsteg 
från god vetenskaplig sed.

Urvalet av källmaterial, dvs. vilka nummer som har använts, har gjorts utifrån två 
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sorteringsprinciper. För att inte göra avkall på god vetenskap men samtidigt ta hänsyn till 
tidsramen för denna uppsats, har grundprincipen varit att  undersöka vartannat nummer av 
Skolvärlden som utkom under 1963-1964, 1966-1967 och 1971-1972. I tillägg har en 
överordnande sorteringsprincip varit att i synnerhet undersöka de nummer som i större 
utsträckning ägnas ovan beskrivna konfliktpunkter, även om det skulle kunna resultera i analyser 
av sammanhängande serier av nummer. Den större delen av Skolvärldens material från 
1963-1964 behandlar gymnasiedebatten, men det finns nummer, om än ett fåtal, som inte 
behandlade debatten i samma utsträckning som de som utgör källmaterialet i denna 
undersökning. Detta kan även hållas för sant beträffande årgång 1971-1972 angående strejken 
som då utbröt. Ett strikt urvalssystem baserat på vartannat nummer riskerar därför att lämna 
betydande, relevant material utanför undersökningen. Totalt utkom 64 nummer av Skolvärlden 
under perioden för respektive konfliktpunkt, dvs. mellan 1963-1964 och 1971-1972. Således 
ligger ett 60-tal nummer av tidningen till grund för de resultat som presenteras nedan. Det  bör 
härvidlag nämnas att  serien från 1972 inte är helt komplett, men bedöms ändå utgöra ett fullgott 
underlag i förhållande till undersökningens syfte. 

Det är också värt att nämna att denna undersökning bygger på författarens tidigare forskning 
om LR och utbildningsreformerna under perioden 1963-1964. Även om det åtagande som 
författandet av en kandidatuppsats innebär fordrar en återblick på tidigare nummer, har 
undertecknad i forskningsprocessen, med hänsyn till gällande tidsramar, i förstone inriktat sig på 
tidsperioden 1971-1972 och utvecklingen dithän från 1963-1964. Dessa två tidsperioder fogas 
sedan samman med undertecknads tidigare forskning i bearbetad form, för att därmed kunna 
belysa läroverkslärarnas identifikation under vad som för dem kanske var den mest  turbulenta 
och omtumlande tid någonsin. 

5. Bakgrund

Detta avsnitt är uppställt  i tre delar för att ge en förståelse av läroverkslärarnas villkor under 
undersökningsperioden 1963-1972. De två första avsnittet diskuterar vad som föranledde de stora 
utbildningsreformerna på 1950- och 1960-talen. Avslutningsvis fokuseras den historiska kontext 
i vilken läroverkslärarnas röster framträder i källmaterialet, nämligen 1960-talet och början av 
1970-talet.

5.1. Folkskolan och läroverket 1842-1930
Den sekellånga kampen som förts mellan läroverkslärarna och folkskollärarna och som 
kulminerade under 1960-talet skulle kunna sägas ha börjat med införandet av folkskolan 1842 
och skapandet av folkskolläraryrket. Utbildningssystemet präglades redan från början av 
bestämda klassbetingelser. 

Enligt Persson etablerades folkskolan främst för arbetarklassen medan barnen med rötter i 
medelklasskiktet återfanns i realskolan, ett slags latinfri utbildning som drivits igenom tack vare 
den växande makten hos borgarna. Vid sidan av folk- och realskolan bedrevs utbildning för 
samhällets elit  på gymnasium och universitetet, vilka åtnjöt ett starkt statligt resursflöde med 
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stöd av den ekonomiska och politiska eliten som legitimerade detta utifrån argument baserade på 
klass- och särartsprinciper. Föga förvånande var det denna elits egna barn som ägde möjlighet att 
bedriva studier i dessa skolformer.57 Persson hävdar att de högre samhällsklasserna till och med 
undvek att  placera sina barn i folkskolan och i högre statlig utbildning.58 Utbildningen speglade 
onekligen rådande klassförhållanden i samhället och olika utbildningsalternativ var därför 
tillgängliga beroende på vederbörandes klasstillhörighet.59

Den då rådande utbildningsmodellen var därför ett slags parallellskolesystem i vilket flera 
skolformer löpte jämsides med varandra. Den sociala skiktningen återspeglades tydligt i 
elevrekryteringen, utbildningens innehåll, skolornas huvudmän och, av centralt intresse för 
denna uppsats, lärarkategorierna. Lärarnas utbildning, kompetens och social bakgrund var 
variabler som skilde sig åt beroende på vilken skolform lärarna verkade inom.60

Läroverkslärarna var alltid män med längre akademisk utbildning vars rötter i huvudsak 
återfanns i borgarklassen. Dessutom var de statliga ämbetsmän som inför kungens representanter 
svurit ämbetsmannaed.61 Folkskollärarna, å andra sidan, kom vanligtvis från bondefamiljer eller 
familjer inom lägre medelklass och arbetarklass.62  Skillnader framträdde tydligt i respektive 
lärarkategoris klassbakgrund.

Folkskollärarna, till skillnad från läroverkslärarna, saknade en för lärarkåren exklusiv 
kunskapsbas utifrån vilken de skulle kunna ha gjort anspråk på särskilda privilegier. Med andra 
ord, folkskollärarna saknade möjlighet att göra anspråk på ett  slags kunskapsmonopol som kunde 
ha höjt  deras status. I stället kunde folkskollärarna till en början undervisa utan formell 
kompetens och många verksamma lärare saknade folkskollärarexamen, vilket var möjligt att 
avlägga efter en kortare utbildning. Ej heller till gagn för deras eventuella anspråk på högre 
status var det  faktum, att folkskollärarna undervisade fattiga stadsbarn och bondbarn. Dessa barn 
hade dessutom föräldrar som till en början behövde dem i arbetet och visade sitt ogillande över 
det produktionsbortfall som folkskolan härvidlag bidrog till.63 

Därför började folkskollärarna att organisera sig och, med Perssons ord, driva ”kollektiva 
yrkesprojekt” under senare hälften av 1800-talet.64  Florin har hävdat att denna lärarkategori 
medvetet valde en organisationsmodell som påminde om professionella grupper för att 
därigenom förbättra yrkets status. Folkskollärarna var dessutom måna om att göra betoningar 
som i det tysta manifesterade deras anspråk på att klättra på klasstegen. Genom att påpeka att 
deras förening inte liknande de föreningar som arbetarna organiserade sig i och därtill 
organisatoriskt efterlikna de intellektuella, sökte folkskollärarna inta en medelklassens 
samhällsställning.65 Folkskollärarna försökte därför utvidga sitt yrkesfälts jurisdiktion gentemot 
läroverkslärarna.
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5.2. Folkskollärarna organiserar sig: bottenskoleprojektet 1930-1956
Många folkskollärare engagerade sig politiskt, främst på vänsterkanten, och skördade betydande 
framgångar samtidigt som tidigare dominerande agenter på utbildningsarenan såsom präster och 
läroverkslärare trycktes tillbaka. På den politiska arenan främjades det  projekt som skulle bli det 
centrala inslaget i folkskollärarnas ideologi, det s.k. bottenskoleprojektet, vari klasskamps-
motivet var som mest uttalat. Projektet innebar att att folkskolan skulle göras till en bottenskola 
som elever först måste passera för att  få tillträde till högre studier på realskola och gymnasium.66 
Ett sådant förslag skulle ur ett professionaliseringsperspektiv höja folkskollärarnas status och 
skjuta fram yrkeskårens positioner, eftersom att  undervisa barn från de privilegierade 
samhällsskikten innebar högre status och likaså bättre arbetsvillkor.67  Det är dock viktigt  att 
notera att det inte går att reducera projektet till ett initiativ byggt på folkskollärarnas egenintresse 
av att höja sin status och därmed utesluta att lärarna hade ett  intresse av att se utbildningen 
breddas och bli tillgänglig för barn från alla samhällsklasser, vilket Florin påpekar.68

År 1932 intensifierades det politiska arbetet  inom utbildningsområdet. Socialdemokraterna 
kom i regeringsposition och därmed var vänsterblocket i majoritet. Socialdemokraternas arbete 
med att utjämna sociala ojämlikheter kom att bli en del av den svenska välfärdsstaten med en 
stark offentlig ledning, en målsättning som delades av deras allierade, dvs. folkskollärarna. 
Genom att peka på effekter i termer av ökad effektivitet tack vare centralisering och samordning, 
och genom att hävda stärkt legitimitet p.g.a. att  beslut i riksdag och regering fattades närmare 
utbildningssystemet, inordnades allt  större delar av utbildningssystemet successivt under politiskt 
styre. Genom att dra in statligt stöd till enskilda skolformer kunde andra skolformer gynnas, för 
att  därigenom underlätta den centralisering av utbildningen som 1962 års grundskola senare 
skulle innebära.69

Medan politikerna arbetade med att transformera utbildningssystemet till att bli mer 
centraliserat och enhetligt, arbetade folkskollärarna för att främja sitt  bottenskoleprojekt. För att 
uppnå detta försökte folkskollärarna:

att synliggöra och driva sitt yrkesprojekt internt och externt … [de] bildade föreningar,  deltog i 
pedagogiska debatter,  anordnade möten, gav ut lärartidningar och skrifter samt initierade museum och 
ritualer … [och] sökte sig också till externa sammanhang och organisationer med inflytande över 
utbildning och yrket som exempelvis skolbyråkrati, press, akademi, folkrörelser och politik.70

Folkskollärarnas engagemang för sitt projekt, som sjösattes under politiskt flagg av att utbildning 
skulle vara ”öppen och fri för alla oberoende av geografisk och socioekonomisk bakgrund”, 
genererade så småningom stöd hos allmänheten, riksdagen och regeringen och efter närmare ett 
sekels arbete etablerades folkskolan som bottenskola efter ett  riksdagsbeslut 1956.71 Folkskolan 
fick nu exklusiv status som ”den skola som gav den grundläggande utbildningen inom 
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utbildningssystemet”72, varför riksdagsbeslutet var en seger för folkskollärarna och ett viktigt 
steg i utvidgningen gentemot läroverkslärarna. Å andra sidan var riksdagsbeslutet överspelat då 
det redan hade beslutats om ytterligare en viktig utbildningsreform, nämligen enhetsskolan: den 
sammanhållna nioåriga grundskolan.73

Vid sidan om folkskollärarnas kampanjarbete och socialdemokraternas arbete med utslätning 
av sociala ojämlikheter, hade pedagogiken som forskningsdisciplin utvecklats och börjat blomma 
på allvar, särskilt  under första hälften av 1950-talet. Husén påpekar att  utformningen av den 9-
åriga enhetsskolan sågs som politiskt  kontroversiell, varför vetenskapen fick i uppdrag av 
politikerna att undersöka planerna på det nya utbildningssystemet och förse politikerna med stöd 
för att realisera enhetsskolan.74 Från politiskt håll fanns det inte endast ett intresse av att släta ut 
sociala ojämlikheter, utan också ett önskemål om att  tillvarata samhällets begåvningsresurs 
varför starka politiska krafter verkade för en demokratisering av den högre utbildningen.75

Persson betonar att arbetet med botten- och enhetsskolan i stor utsträckning initierades av 
politiska agenter, men att  detta i sin tur möjliggjorde försök från de olika lärarkategorierna att 
”flytta fram sina positioner … tillvarata omstruktureringar för att driva egna projekt och förbättra 
de egna villkoren”.76 Att  folkskollärarna allierade sig med liberaler och socialdemokrater torde 
därför inte förefalla som underligt, eftersom dessa grupper som en del av välfärdsstatsbygget 
sökte utveckla ett enhetligt skolsystem och därmed tog avstånd från parallellskolesystemet.77 

Enhetsskolesystemet motarbetades av dem vars intresse låg i att bevara det gamla 
parallellskolesystemet. Husén menar att särskilt  läroverkslärarna var emot enhetsskolesystemet 
eftersom det påverkade deras status ”avsevärt”, men att många akademiker överlag var 
motståndare till det nya utbildningssystemet.78  Skolpolitikernas beslut ansågs vara både 
gränsöverträdande och oprofessionellt. Utbildningssystemet var fackmännens område, varför 
besluten borde ha fattats, hävdades det, först efter att debatt förts inom lärarkåren.79 

5.3. Reformer och konflikter på utbildningsarenan 1950-1972
Trots protester från läroverkslärarna, särskilt med betoning på de eventuella kunskapsbrister 
reformen skulle kunna medföra, infördes grundskolan år 1962, som den 9-åriga enhetsskolan 
kom att kallas, och var till fullo implementerad vid utgången av läsåret 1972/1973.80  Vidare 
fattade riksdagen beslut år 1964 om det nya gymnasiet, vilket förutom förändringar i 
utbildningen också innebar att alla gymnasieskolor blev kommunala. Det nya gymnasiet blev 
emellertid inte långlivat. Redan år 1968 fattades beslut om ett nytt integrerat gymnasium som 
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skulle införas med start läsåret 1971/1972. Därmed avvecklades det som kvarstod av 
läroverkslärarnas tidigare arbetsplats, de traditionella urvals- och examensgymnasierna.81

Kritiken mot det nya utbildningssystemet lät inte vänta på sig men tonades ned allteftersom 
fler undersökningar visade att  de svenska eleverna presterade bra visavi elever från andra 
industriländer. I en internationell sexämnesundersökning 1973 var fjortonåringarna på jämn nivå 
med sina jämnåriga i andra industriländer och likaså eliten av avgångseleverna på gymnasiet, 
medan tioåringarna i vissa hänseenden presterade bättre. Den bristande kunskapsstandard som 
läroverkslärarna förutspådde att det nya utbildningssystemet skulle innebära visade sig inte 
stämma.82

Parallellt med denna utveckling förändrades rektorernas roll. Från att ha haft en akademisk 
bakgrund i egenskap av doktorsdisputerade, bröts samhörigheten mellan rektorer och lärare 
genom att  behörighetskraven för rektorer sänktes under 1950- och 60-talen. Detta gav bland 
rektorer upphov till två skilda identifikationer kopplat till sättet att se på rektors arbetsroll. Å ena 
sidan levde läroverkstraditionen vidare med betoning på akademiska studier, den kulturella 
uppgiften och en självständig ställning, medan nya rektorer snarare såg sig som moderna 
tjänstemän. Från statligt håll förväntades rektorerna vara lyhörda för den skolpolitik som fördes 
och därmed beredda att implementera önskvärda förändringar. Alltsedan andra världskriget hade 
läroverkstraditionens rektorer upplevt att  yrket avprofessionaliserats både socialt, i sin yrkesroll, 
akademiskt och vad gäller lönen. Genom 1950- och 60-talens skolpolitik borgade rektorer inte 
längre för kunskap  och bildning, enligt läroverkstraditionens rektorer, utan sågs snarare som  
implementerare av krav som formulerats ovanifrån utanför skolans värld.83  Dessa för 
läroverkstraditionens rektorer nya arbetsförhållanden innebar mer pappersarbete och en ökad 
arbetsbörda, varför många av dessa rektorer sedermera valde att  sluta i förtid.84 Rektorernas nya 
arbetsroll bidrog således till att läroverkstraditionens direkta inflytande i skolverksamheten 
minskade, vilket också skapade en ideologisk klyfta mellan de tidigare läroverkslärarna och 
deras närmaste chef.

Avslutningsvis är det värt  att  kort behandla 1966 års förhandlingsrättslagstiftning som på sätt 
och vis påverkade läroverkslärarnas villkor under 1960-talets slut  och början av 1970-talet. 
Genom ny lagstiftning fick statstjänstemän nämligen full förhandlingsrätt, vilket för 
arbetstagarna betydde rätt att strejka medan arbetsgivaren kunde svara med lockout. 
Huvudorganisationen SACO, som LR tillhörde, kom att använda sig av strejkrätten i samband 
med avtalsrörelsen redan samma år varpå arbetsgivaren, Statens avtalsverk (SAV), svarade med 
lockout. Samma förlopp upprepades sedan i i samband med avtalsrörelsen i början av 1971. I 
centrum för konflikterna var lönefrågan, som för SACO:s del bestod i en oro för kraftiga 
reallönesänkningar för akademiker i statstjänst. De SACO-anslutna som påverkades mest av 
konflikten återfanns inom undervisningsområdet, dvs. lärare organiserade i LR.85 

Även Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), inom vilket 80% av landets övriga lärare 
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var organiserade, spelade en roll i konflikterna. Det torde rimligen ha legat i TCO:s intresse att 
avtalsrörelsernas utslag skulle bli så förmånligt som möjligt för dess medlemmar, även om skulle 
ske på SACO:s bekostnad. Exempelvis beskylldes SACO av TCO i ett uttalande under 
konflikten 1971 för att  genom stridsåtgärder ha “allvarligt skadat lärarnas ock skolledarnas 
fackliga strävanden”.86  Vidare polemiserade TCO mot SACO genom att betona orimligheten i 
SACO:s löneanspråk, som sades ha negativa konsekvenser för grupper som har “betydligt lägre 
löner än de strejkande själva”, och att det fanns en förståelse för att “det ute i landet funnits en 
stark reaktion mot ... organisationer .... som ganska ensidigt  företräder högre löneskikt”.87 Det 
förefaller därför som om TCO kan ha sökt utnyttja läget genom att angripa SACO och indirekt 
betona rimligheten i organisationens egna krav.

Även LO tycks ha intresserat sig för konflikten. TCO noterade att LO:s ordförande, i 
förbindelse med lärarfrågrna i gymnasieskolan, gick till angrepp  mot SAV för att “utlova lönelyft 
till grupper som ‘inte kan anses lågavlönade’”.88  SACO:s medlemmar kan således ha varit 
pressade dels genom missnöje ute i landet bland folk flest, dels från SAV och sedermera LO som 
indirekt angrep SACO genom att söka påverka SAV, och dels från TCO. 

Konflikten 1971 fick sedan ett abrupt slut då riksdagen genom en särskild tvångslag frös 
konfliktåtgärderna under en sex veckors period. Den socialdemokratiska regeringen, ledd av 
tidigare utbildningsminister Olof Palme, lät meddela att konflikten “i särskilt hög grad [drabbat] 
de sämre ställda medborgarna”.89  När parterna väl enats om nya förhandlingsförslag utföll 
resultatet för TCO:s del “i många avseenden tillfredsställande”, även om organisationen noterade 
att  att SAV vägrat “medverka till ytterligare insatser” inom undervisningsområdet och att 
resultatet däri var “påfrestande lågt”.90 SAV:s vägran till eftergifter inom undervisningsområdet 
torde också ha noterats av SACO. 

5.4. Sammanfattning
Ovanstående visar att de stora utbildningsreformerna som implementerades under 1950- och 
1960-talet markerar en period som på många sett var omtumlande för läroverkslärarna. 
Genomgripande utbildningsreformer innebar ökade möjligheter för olika intressenter på 
utbildningsarenan att hävda sina intressen. Med underliggande klass- och bildningsmotiv hade 
läroverkslärarna länge haft intressekonflikter med andra lärarkategorier, särskilt folkskollärarna, 
men vid 1900-talets mitt blir en särskild intresseklyfta tydlig mellan läroverkstraditionen och 
dåtidens politiska ambitioner. I samband med detta förändrades även lärarfackens möjligheter att 
hävda sina intressen genom den för statstjänstemännen nytillkomna förhandlingsrätten, vilket 
möjliggjorde strejk och lockout som stridsåtgärder på utbildningsområdet.
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6. Undersökning

Undersökningen är strukturerad i fem avsnitt utifrån olika egenskaper som kan kopplas till 
professionella yrkesgrupper. I det första avsnittet behandlas behovet av särorganisering på 
utbildningsarenan. Varför var det nödvändigt att de tidigare läroverkslärarna organiserades i ett 
eget förbund? I det andra avsnittet undersöks LR-medlemmarnas identitet med fokus på 
kårandan i termer av gemensam akademisk utbildningsbakgrund. Hur artikulerades den 
akademiska utbildningsbakgrunden och vilken betydelse hade detta för kårandan? I det  tredje 
avsnittet, som är det mest omfångsrika, diskuteras hur de tidigare läroverkslärarna genom 
stängningsstrategier sökte inhägna sitt yrkesområde gentemot andra intressenter på 
utbildningsarenan. Hur kan LR:s stängningsstrategier kopplas till identifikationsbegreppet? I det 
fjärde avsnittet undersöks läroverkslärarnas makt över arbetsplatsen med fokus på relationer till 
skolledare och elever. Hur förändrades relationerna och vilka betydelser kan detta ha haft för 
läroverkslärarnas identitet? Avslutningsvis diskuteras källmaterialet i korthet ur ett 
genusperspektiv, vilket torde utgöra ett adekvat forskningsområde i sig men som i föreliggande 
uppsats endast syftar till att vidga förståelsen av den historiska utvecklingen. Vems röst 
framträder i källmaterialet?

Det torde för läsaren vara av vikt att ha i åtanke, att uttryck som kan kopplas till lärares 
identitet i termer av klass och profession inte är artikulerade i källmaterialet på det  explicita sätt 
som exemplifierats tidigare. Det är därför nödvändigt att  analysen fokuserar det implicita i 
sändarens meddelande, det tysta meddelandet, snarare än det  som sändaren formulerar explicit. 
Vad är det sändaren egentligen kommunicerar?

6.1. Särorganisering på utbildningsarenan
I detta avsnitt  undersöks hur LR motiverade särorganiseringen på utbildningsarenan. Vilka lärare 
sökte LR organisera och vilka motiv presenterades härför?

I undersökningen av källmaterialet från 1963-1964 framträdde LR:s behov av 
särorganisering tydligast  i diskussionerna om TCO och om huruvida ett stort och enat 
lärarförbund var önskvärt för att  på så vis bättre bevaka lärarnas intressen. I första numret av 
Skolvärlden från 1963 noterades på ledarsidorna att LR var tvunget att  “så småningom 
tillsammans med övriga lärarförbund ta ställning” till frågan om ett “starkt, enhetligt 
lärarförbund”.91  LR:s ledning tycks inte ha varit främmande för tanken om en eventuell 
sammanslagning med andra lärarförbund, men förutsättningarna för att en sådan process faktiskt 
skulle kunna ha initierats förefaller inte ha varit särskilt goda, främst p.g.a. den till tider spända 
relationen till det  TCO-organiserade Folkskollärarförbundet. Exempelvis fördes diskussioner om 
eventuella samarbeten mellan LR och andra mindre förbund, bl.a. Facklärarförbundet, varför 
Folkskollärarförbundet anklagade LR för att använda fula metoder i termer av facklig 
organisering och därmed för att  grusa alla möjligheter för ett  starkt och enat lärarförbund. Att 
relationen var spänd bekräftades även i LR:s svar på kritiken. Det framhölls att folkskollärarna 
med “magnifik självtillräcklighet” talade om god facklig sed och att de härvidlag underlåtit  sig 
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erinra om TCO:s försök att för folkskollärarnas del ansvarsmässigt underlägga sig hela den 
obligatoriska skolan “med de konsekvenser detta skulle ha [fått] ... för LR:s många medlemmar 
på grundskolans högstadium.92 Därtill noterades det att folkskollärarnas organisation bytt namn 
till Sveriges lärarförbund, vilket klargjorde “folkskollärarnas ambitioner”.93

Förhållandet mellan LR och TCO-anslutna folkskollärare blev än mer ansträngt när Svenska 
teckningslärarsällskapet efter förhandlingar valde att ansluta sig till LR. Starka protester 
noterades från TCO-håll och det  talades om att LR gjort sig skyldiga till organisationssplittring. 
LR bemötte protesterna i en ledare och påpekade att detta handlade om den enskildes rätt att  få 
organisera sig på det vis som föreföll denne mest ändamålsenligt. Vidare hävdade LR att 
teckningslärarna kände “en starkare samhörighet med ämneslärare än de naturligen kan göra med 
den stora klasslärargruppen inom TCO, som enligt sitt  förslag till lärarutbildning vill överta även 
undervisningen i teckning”.94  Härigenom markerade LR skillnaden mellan lärare vars 
arbetsuppgifter var mer av högre teoretisk karaktär och lärare vars uppdrag hade en mer 
administrativ prägel.

Vad beträffar klyftan mellan förbunden torde det här vara värt att notera, att när ena 
förbundet vann framsteg på utbildningsarenan betraktades detta som facklig cynism av det 
konkurrerande förbundet. Förutsättningarna för ett enat och starkt lärarförbund tycks därför ha 
varit  svaga. Från ledningshåll tycks inte heller LR ha betraktat  en sådan idé som önskvärd: “Vi är 
övertygade om ämneslärares ... lektorers, adjunkters, eller vissa övningslärares [önskan] ... att 
tillhöra samma organisation ... som tillvaratar den universitets- och högskoleutbildade 
lärarpersonalens intressen på grundskolans högstadium och i de ... gymnasiala skolformerna ... 
[vilket] måste uppfattas som cynism av Lärartidningen”.95  LR:s argument för särorganisering 
förefaller därför ha varit kopplade dels till medlemmarnas akademiska bakgrund, dels till en 
organisatorisk nivå i skolan där gränsen mellan LR och Folkskollärarförbundet drogs vid 
övergången mellanstadiet-högstadiet, vilket i förstone artikulerades i ledarspalterna. 

En del medlemmar tycks emellertid ha haft avvikande uppfattningar om huruvida 
konkurrensen förbunden emellan faktiskt var önskvärd. En medlem noterade att klyftan mellan 
folkskolans och läroverkens lärare krympt i och med de senaste utbildningsreformerna, varför 
den “pågående normaliseringen av lärarnas tjänsteställning bör helt få bringa detta 
motsatsförhållande ur världen”.96 Likaledes uttryckte en annan medlem sin oro för förbundets 
numerära kraft i händelse av konflikt, varför han frågade: “Hur skulle det vara, om vi började 
arbeta på ett  nytt och enat LR ... där vi samlade lärare av alla kategorier? ... Flera av mina 
kolleger anser, att det vore bra med en sammanslagning så snart som möjligt”.97 

LR:s medlemskår var till synes splittrad i frågan om ett enat förbund i och med avståndet 
mellan förbundets officiella linje och de diskussioner som medlemmarna själva förde. Härvidlag 
gick en medlem så långt som att påpeka att det kanske var på tiden att LR:s ledning började 
“fundera över varför inte alla lärare är intresserade av att  tillhöra föreningen” och kritiserade 
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vidare Skolvärlden för att göra sig till språkrör för medlemmarna utan att alla skribenter 
framträdde under eget namn “i en tidning som skall vara alla lärares”.98 Således fanns en tydlig 
klyfta mellan medlemmar och ledning, men i vilken grad medlemskåren i sig var enad eller 
splittrad är utifrån källmaterialet svårt att avgöra.

Situationen var däremot annorlunda under 1971-1972, då LR inåt betonade den goda 
uppslutningen bland förbundets medlemmar, och i stället riktade fokus utåt mot olika intressenter 
på utbildningsarenan. Bland dessa intressenter diskuterades främst SAP, LO, TCO och 
avtalsverket (SAV), varav den sistnämnda i synnerhet i samband med arbetsmarknadskonflikten 
1971.

I källmaterialet från den här perioden finns indikationer som pekar på att det  grodde en viss 
misstro hos LR, vilket  i stora drag motiverade akademikers särorganisering på utbildningsarenan. 
Det var “anmärkningsvärt” att SACO-anslutna lärare hotades av lockout medan SAV inte riktat 
några hot mot TCO, som varslat om strejk långt tidigare.99 Arbetsgivarna sades ha “tydligt visat 
sin avsikt att särbehandla SACO”, varför lönefrågan också var “en strid om SACO:s rätt  att 
komma fram till förhandlingsbordet”.100 Signalerna från arbetsgivaren fick LR att  öka stödet till 
förbundets konfliktfonder och mobilisera LR:s resurser, eftersom “attityder och uttalanden på 
arbetsgivarsidan ... inte ... [gav] utrymme åt någon tvekan om arbetsgivarnas intentioner”.101 Det 
verkar som att LR såg arbetsmarknadskonflikten som en facklig kamp värd att utkämpa och 
anklagade vidare arbetsgivarna för att leva i “en skenvärld fjärran från verkligheten” om de 
trodde att LR nu skulle nöja sig med en uppgörelse av tidigare modell, vilken LR uppenbarligen 
inte hade varit nöjd med.102 

I viss grad förefaller LR ha insinuerat att motståndaren kanske inte var arbetsgivaren, staten, 
utan kanske politiska och fackliga grupperingar som i förstone inte företrädde akademiker. En 
lektor, utan att nämna i klartext  vilka dessa motståndare skulle kunna tänkas vara, uttryckte en 
övertygelse om att det fanns intressen som verkade för att “SACO skall acceptera fiktioner som 
grund för sina löneförhandlingar ... [b]ara SACO förmodligen ... [i]nte TCO, och absolut inte 
LO”.103 LR:s medlemmar tycks därför ha uppfattat avtalsrörelsen som präglad av särbehandling, 
men varför var LO den organisation som absolut inte behövde acceptera fiktioner som grund för 
löneförhandlingarna? 

Misstankarna om att den motståndarsida som akademiker mötte i lönefrågan först och främst 
inte utgjordes av SAV, kan ha upplevts som riktiga efter flera uttalanden av ledande 
socialdemokrater. Ordföranden i Svenska träindustriarbetareförbundet angrep SACO för att 
sakna “förankring i den samhällsmoral vi har” och för att föra “en hänsynslös politik” med syfte 
att  “utnyttja ... sin position, inte för ett upphöjt socialt ändamål utan för en kvalificerad 
klasskampspolitik till förmån för en privilegierad grupp ... som inte fattar att så här beter man sig 
inte i en modern demokrati”.104  LR bemötte denna kritik genom att anklaga LO för att ha 
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misslyckats med sin lönepolitik och att denna dittills inte hade lett till någon verklig 
socioekonomisk utjämning. Förbundet såg sig som felaktigt utmålade som motståndare till 
utjämningspolitiken, vilket LR menade var ett försök från LO:s sida att skaffa sig “syndabockar 
för egna felgrepp”.105

Kritiska uttalanden mot akademiker kom också direkt från LO-tidningar. En av dessa 
tidningar var Statsanställd, vari LR menade att det hävdats att  SACO-medlemmarna skulle 
bekämpas: “[o]m många SACO-medlemmar under en längre tid är borta från sina jobb är det 
sannolikt att man så småningom upptäcker hur pass lätt det är för andra än akademiker att klara 
dessa jobb”.106  Härvidlag frågade LR hur vederbörande förhöll sig till det faktum att sådant 
arbete i sådana fall skulle utföras av strejkbrytare, något även LO-anhängare skulle finna 
oacceptabelt.107 

SACO:s och därmed LR:s förhållande till LO blev än tydligare när riksdagen beslutade om 
tvångslagstiftning under våren 1971. Legala stridsåtgärder stoppades och SACO-medlemmar 
kallades tillbaka till sina arbetsplatser. LR hävdade att detta rörde sig om en uppgjord match i 
kanslihuset och att alla stridsåtgärder från arbetsgivare vidtagits under “LO-pampars 
applåder”.108 Tvångslagen sågs som skamlig och tillika lönebudet som SACO menade att lagen 
hade påtvingat akademikerna.109  Staten, menade LR, hade “handlat med en bryskhet” som 
saknade “motstycke i modern tid”110; den omtumlande konflikten jämfördes t.ex. med den stora 
kolgruvarbetarstrejken i England där staten, i motsats till Sverige, inte valt att  gripa in trots 
allvarliga samhällspåfrestningar.111   Med andra ord, om LR 1963-1964 argumenterade för 
särorganisering främst genom att  ställa akademiker mot andra lärarkategorier, förefaller 
situationen 1971-1972 ha varit sådan att särorganiseringen ytterst  motiverades av akademikers 
förhållande på arbetsmarknaden framförallt till LO. 

Mot slutet av 1971, ca tre kvartal efter episoden med tvångslagen, syntes det LR uppenbart 
att  LO på sätt och vis medverkat i den bryska behandling som förbundet ansåg sig ha blivit  utsatt 
för. På ledarsidorna belystes LO:s särposition visavi andra centralorganisationer i termer av 
politisk koppling, en särposition som gjort det möjligt för LO att driva en halvt  korporativistisk 
linje och därmed:

driva sina fackliga krav lagstiftningsvägen genom sina kontakter i regering och riksdag i de fall man 
inte har framgång på den rent fackliga vägen. Genom sin mäktige bundsförvant [det 
socialdemokratiska] partiet blir LO mer oberoende av facklig samverkan med andra 
centralorganisationer ... LO kan genom regering och riksdag direkt motarbeta ... andra 
arbetstagarorganisationer om man finner detta förenligt med sina intressen ...  en snedbalansering av 
svenskt fackligt organisationsväsende112

LR insinuerade därmed att arbetarrörelsens LO mycket väl kunde ha en koppling till det faktum 
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att förbundets medlemmar genom tvångslag blivit återkallade till arbetet av den sittande 
socialdemokratiska regeringen. Denna misstänksamhet mot LO och SAP kan även ha delats av 
andra centralorganisationer, eftersom flera centralorganisationer efter år av stridigheter 
sinsemellan beslutade sig för att undersöka vilka möjligheter som fanns för ett samarbete. Under 
slutet av 1971 initierades nämligen ett samarbete mellan SACO, Statstjänstemännens riksförbund 
(SR) och TCO. Samarbetet aktualiserade även diskussioner mellan LR och andra lärarförbund.113 
Därmed förefaller utbildningsarenan ha förändrats mellan 1963-1972 såtillvida att LO upplevdes 
ha skaffat sig en starkare position än tidigare, medan SACO och övriga centralorganisationer 
närmat sig varandra.

Ovanstående visar att argumenten för särorganisering artikulerades på olika sätt under 
undersökningsperioden. Under 1963-1964 motiverade LR särorganiseringen främst genom 
betoning på skillnaden mellan lärare med akademisk utbildning och övriga lärarkategorier. Det 
tycks emellertid ha funnits en klyfta mellan förbundsledningen och medlemmarna gällande hur 
särorganiseringen motiverades och många medlemmar fann denna uppdelning av lärarkategorier 
föråldrad. Särorganiseringen motiverades annorlunda under 1971-1972, en period då LR:s 
medlemskår tycks ha varit mer enad. Argumenten för särorganisering handlade då främst om 
huvudorganisationen SACO:s förhållande till LO och SAP. Med andra ord, under 1963-1964 
handlade det  om akademikers förhållande till andra yrkesverksamma lärare, medan det under 
1971-1972 handlade om akademikers relation till andra centralorganisationer, främst LO, och 
därtill SAP. 

6.2. Utbildning och identitet: “inte på akademikers bekostnad”
I detta avsnitt undersöks kopplingen mellan LR-medlemmarnas gemensamma utbildnings-
bakgrund och deras identitet. LR kommunicerade en medvetenhet om yrkesgruppens akademiska 
bakgrund i många av de sammanhang som behandlas i denna uppsats, vilket t.ex. visades i 
föregående avsnitt om hur yrkesgruppen motiverade akademikers särorganisering. I fokus för 
detta avsnitt är arbetsmarknaden. Hur såg LR på läraryrkets attraktionskraft? Hur jämförde sig 
LR med andra löntagargrupper? Hur kan dessa frågor kopplas till läroverkslärarnas identitet?

Det diskussionsämne som tog mest utrymme under 1963-1964 var läraryrkets minskade 
attraktionskraft. Efter genomgången akademisk utbildning föreföll avkastningen inte vara 
adekvat och en oro präglade förbundet. Skulle yrket ytterligare sjunka i attraktionskraft och 
kanske därmed förlora anseende? På Skolvärldens ledarsidor hävdades att kommande 
gymnasiereform var tvungen att göra yrket attraktivt såtillvida att gymnasiet  kunde “dra till sig 
välutbildad arbetskraft  i konkurrens med många andra för akademiker lockande banor”, något 
som gymnasieutredningen “inte ägnat [tillbörlig] ... kraft och omsorg”, främst vad gäller 
anställningstryggheten, arbetsbördan och förändrade behörighetskrav på skolledare.114 

Både på ledarsidor och i inlägg från medlemmar fästes emfas vid att  lärarna som akademisk 
grupp lönemässigt släpade efter andra akademikergrupper. Enligt förbundets officiella linje 
skulle det  inte finnas något utrymme i kommande avtalsrörelser för “avoghet mot akademikerna 
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för deras bruttoinkomster”.115  Med andra ord, att  akademiker redan hade ett högt löneläge 
generellt  på arbetsmarknaden skulle inte få ligga LR i fatet  vid kommande löneförhandlingar, 
eftersom fokus i stället borde vara LR-medlemmars löneläge visavi andra akademikergrupper.  
Medlemmarna tycks ha stöttat förbundets linje. En medlem påpekade härvidlag att en 
läroverksadjunkt förvisso hade högre nettoinkomst än en träarbetare, men att adjunkten 
fortfarande låg “långt efter civilekonomer, gymnasieingenjörer och tandläkare”.116 

Försämrade lönevillkor hängde även samman med nya arbetsvillkor och förändrade 
anställningsförmåner. Från medlemshåll hävdades att den trygga statstjänsten inte längre var 
jämförbar med andra gruppers anställningsförmåner och att arbetsbördan var avsevärt högre än 
arbetarnas. En medlem betonade att läraryrket förvisso kunde ses som ett kall, men att “en skälig 
portion materiellt utbyte måste vara förenad med detta”.117  Indikationer visar att vissa 
medlemmar fann det svårt att i uppfattningen navigera mellan läraryrket som kall och läraryrket 
som förvärvsarbete, som om materiella anspråk stod i konflikt med läraruppdraget.

Anspråk på bättre lön i relation till akademikers läraruppdrag diskuterades inte bara av lärare 
men också av rektorer. En rektor betonade att det förvisso var otidsenligt att tala om läraryrket 
som ett kall, men menade att lärare blivit för upptagna av att få mest möjlig lön för minst möjligt 
arbete: lärare arbetar “inte endast för lönens skull ... [a]rbetet  kan skänka glädje och mening åt 
tillvaron, och man arbetar även för att därmed gagna sina medmänniskor”.118 Härvidlag torde det 
dock vara värt att betänka huruvida denne rektor möjligtvis tillhörde den äldre läroverks-
traditionen eller, kanske mer sannolikt, att denne representerade den nya generationens rektorer.

Var det problematiskt för akademiker att  kräva mest möjlig lön för minst möjligt arbete? 
Läsare uppfattade rektorns inlägg som mycket provocerande: “Här har vi en organisation, som 
kanske är på väg att få tänder, och så uppträder ett par medlemmar i vårt organ och fnyser åt våra 
strävanden ... ett paradexempel på den brist på solidaritet som länge kännetecknat  oss 
läroverkslärare”.119 Var det svårt för LR att enas om akademikers materiella anspråk? En medlem 
efterfrågade en “sund gruppegoism inom yrken, som länge betraktats som kall ... särskilt av 
arbetsgivare” och frågade om välbetalda och socialt väl ansedda grupper såsom arkitekter, 
jurister eller läkare skulle “sänka sina arvoden för att de känner arbetsglädje”.120 Det fanns med 
andra ord en diskussion där läraruppdraget  problematiserades som kall visavi förvärvsarbete där 
LR-medlemmar jämförde sig med andra professionella och väl ansedda yrkesgrupper i samhället.

Som en kort och intressant utvikning i sammanhanget, bör något kort nämnas om 
återkomsten av ett visst satiriskt inslag som var populärt under 1900-taltes början. Vad gäller 
löneanspråk och bättre arbetsvillkor gjorde en folkskollärare det gällande i kvällspressen, att  “de 
akademiskt utbildade lärarna, i motsats till oss folkskollärare, saknar varje form av praktisk 
pedagogisk utbildning”, varpå en LR-medlem konkluderade att  “Chronschough lever än”.121 
Med andra ord, när LR som akademisk grupp kritiserades förekom det fortfarande att  LR-
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medlemmar svarade med retoriska grepp av äldre typ.
Vad gäller arbetsmarknaden visar ovanstående att  LR-medlemmarna akademiska bakgrund 

under 1963-1964 i hög grad kommunicerades genom den uppmärksamhet som fästes vid 
akademikers löneläge. Det tycks i någon utsträckning ha funnits en sorts konflikt i uppfattningen 
mellan läraryrket  som kall och läraryrket som förvärvsarbete, där t.ex. lärare och skolledare inte 
nödvändigtvis delade uppfattning. På samma sätt stod akademikers lön i fokus under perioden 
1971-1972.    

Under 1971-1972 tycks LR ha uppfattat att det fanns en stark politisk strävan mot 
löneutjämning och därmed ett direkt hot mot akademikers löneläge. LR anklagade med 
bestämdhet Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) och Landsorganisationen (LO) som 
“jämlikhetsextremister” drivna av en förenklad ideologi präglad av “Robin Hood-romantik”.122 
Deras politik syftade enligt LR till att åstadkomma en “fiktiv jämlikhet” genom att 
“standardförbättringar” offrades och argumenterade för att den rätta vägen till jämlikhet snarare 
var “den ekonomiska expansionens möjligheter att förbättra ... de standardlåga gruppernas 
situation”.123  Således förefaller LR:s ståndpunkt ha varit att  utbildning var vägen till reell 
jämlikhet, inte ekonomisk utjämning på akademikers bekostnad, vilket var ett återkommande 
argument i LR:s retorik. 

LR:s officiella linje, att utbildning innebar reell jämlikhet snarare än löneutjämning till 
akademikers nackdel, verkar ha varit väl förankrad hos medlemmarna. En adjunkt betonade 
exempelvis att alla medborgare skulle kunna glädja sig åt  en “aldrig tidigare upplevd ökning av 
levnadsstandarden ... om inte vissa personer och inflytelserika opinionsbildare medvetet eller av 
oförlåtlig okunnighet  sprede påstående om motsatsen”.124 Akademikernas reallönesänkning var  
rentav “ovärdig” ett land som Sverige.125  Vidare styrks bilden av förbundet som enat i 
löneutjämningsfrågan då det inte förekommer några artiklar, notiser eller debattinlägg som tyder 
på att löneutjämning skulle kunna vara en möjlig väg att  gå. Snarare växer en bild fram av ett 
enat förbund med god psykologisk stridsberedskap, en “avsevärt bättre” ekonomisk beredskap 
och tillika teknisk konfliktberedskap i förhållande till olika tänkbara scenarier i händelse av 
konflikt.126 

För att hävda medlemmarnas intressen i lönefrågan betonade LR olika egenskaper som kan 
kopplas till deras yrkesprojekt. När konflikten 1971 var nära föreliggande valde förbundet att 
kompilera en lista över kriterier som skulle säkra en löneutveckling i riktning mot vad LR såg 
som en rationell lönestruktur. Listan innehöll explicita kriterier såsom betoning av “den utförda 
prestationens kvalitet ... kvantitet [och] svårighetsgrad”, “kravet på utbildning och erfarenhet” 
och lärares ansvarsposition.127  Dessa kriterier torde teckna en bild av den professionelle 
yrkesutövaren, läraren med exklusiv kunskap vars yrkesbehörighet var säkrad i kraft av att denne 
hade avlagt akademisk examen, dvs. de variabler som betonades knöt an till den akademiska 
utbildningen.
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Liknande kopplingar till professionalitet gjorde LR i lönefrågan genom att låta sig jämföras 
med professionella yrkesgrupper med akademisk utbildning. Förbundet menade att samhället har 
ett  behov av särskilt  utbildad arbetskraft såsom läkare och domstolsjurister. Kritiker menade att 
dessa akademikergrupper på sätt och vis fått sin utbildning av skattebetalarna, varför akademiker 
även var legitimt mål för särskild taxering och liknande åtgärder för att skapa jämlikhet. LR, å 
andra sidan, hävdade att dessa akademikergruppers utbildning måste ses som “en investering 
samhället gör för att få vissa nödvändiga tjänster utförda av arbetskraft med special-utbildning”, 
vilket berättigade dessa yrkesgrupper vissa privilegier gentemot andra arbetstagare.128

Att ett akademikerförbund som LR jämförde sig med professionella grupper såsom läkare 
och advokater torde inte vara särskilt anmärkningsvärt. Däremot uppmuntrade förbundet, 
paradoxalt nog, dess medlemmar att undersöka eventuella möjligheter att få tillfälligt  arbete om 
1971 års arbetsmarknadskonflikt  skulle eskalera. Bland de arbeten som LR-medlemmar sades 
ägna sig åt nämndes bland annat reparationer av bilar och tvättmaskiner, översättnings- och 
bokföringsuppdrag, passning av barn och husdjur, hemhjälp och snöröjning. Därmed skulle 
SACO:s konfliktfonder fortsättningsvis vara starka. Genom extraarbete skulle medlemmarna 
även trygga sin egen ekonomi.129 LR:s skrivelse är tankeväckande, kanske inte i förstone med 
hänsyn till hur många medlemmar som faktiskt hade tillfälliga arbeten av ovanstående typer, 
men att det tillstyrktes från officiellt  håll att  det faktiskt förekom att LR-medlemmar, vars yrke i 
deras ögon var jämförbart med t.ex. läkarprofessionen, i tider av fackliga stridsåtgärder försörjde 
sig på att reparera tvättmaskiner och passa husdjur. 

Att läroverkslärare under 1971-1972 kunde växla mellan att  å ena sidan vara professionell 
yrkesutövare och å andra sidan ta tillfälliga jobb med starka kopplingar till låginkomsttagare,  
skulle kunna tolkas på olika sätt. Dels skulle detta kunna ses som ett uttryck för läraryrkets 
semiprofessionella status. Genom att läraryrket inte professionaliserats fullt  ut i samma grad som 
t.ex. läkaryrket, var det möjligt för LR-anslutna lärare att ta tillfälliga lågstatusjobb, vilket 
kanske hade varit  otänkbart för läkare i samma situation. En annan möjlig, om än försiktig 
tolkning, är att  läraryrket, åtminstone för LR-anslutna lärare, möjligtvis hade genomgått en viss 
grad av avprofessionalisering; att läroverkslärarna i detta skede hade en förändrad syn på sig 
själva såtillvida att det hade blivit möjligt att “sänka sig” och ta lågstatusarbeten.

Ovanstående visar att LR-medlemmarnas akademiska bakgrund kommunicerades framför 
allt i kritiken mot vad som sågs som ogynnsam lönepolitik. Under 1963-1964 förefaller det ha 
funnits en sorts konflikt, begynnande eller möjligtvis en fortsättning från tidigare, där läraryrket 
problematiserades: var yrket i förstone ett kall eller ett  förvärvsarbete? Denna osäkerhet inom LR 
återfinns inte i källmaterialet från 1971-1972. Osäkerheten tycks då vara förbytt till en facklig 
kampanda där LR, i egenskap av att  vara en akademikergrupp, under SACO-flagg gick till 
angrepp mot vad förbundet uppfattade som social utjämningspolitik på deras bekostnad.
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6.3. Stängning: LR inhägnar sitt yrkesområde
I detta avsnitt behandlas LR:s stängningsstrategier för att slå vakt om sitt yrkesområde. Först 
undersöks hur LR inhägnade sitt yrkesområde gentemot presumtiva konkurrenter genom att 
åberopa krav på särskild behörighet. Därefter undersöks hur LR på liknande sätt tillämpade 
stängningsstrategin genom att betona gruppens särskilda kompetens. 

6.3.1. Stängning genom åberopande av särskild utbildning
Det rådde akut lärarbrist 1963-1964 och 1971-1972, varför det debatterades flitigt på 
utbildningsarenan hur bristen skulle lösas. I kölvattnet av rådande lärarbrist sökte LR hävda sina 
medlemmars intressen genom att tillämpa stängningsstrategin genom att betona yrkesgruppens 
särskilda utbildning.

Den möjligen mest brännande konfliktpunkten under perioden 1963-1964 kan mycket väl ha 
varit  diskussionen om förändrade behörighetskrav för lektorer i det nya gymnasiet. Det rådde 
akut brist  på läroverkslärare och Gymnasieutredningen (GU) presenterade därför ett förslag om 
förändrade behörighetskrav, vilket väckte en animerad debatt i Skolvärlden.

GU argumenterade för att en sänkning av kraven för lektorstjänst skulle kunna lösa den 
lärarbrist som väntades i och med den kommande ökningen av antalet  elever med tillträde till det 
nya gymnasiet. Vid tidpunkten för förslaget fordrades för lektorstjänst att vederbörande hade en 
filosofie licentiatexamen med betyget  med beröm godkänt, men GU önskade skapa möjligheter 
för filosofie licentiater med betyget godkänd att uppnå behörighet för lektorstjänst genom att 
avlägga ett  slags lämplighetsprov. Med andra ord, den vetenskapliga standarden skulle sänkas 
från tvåbetygslicentiat till ettbetygslicentiat.130 Dessutom framförde GU ett liknande förslag som 
skulle öppna upp för adjunkter med viss meritering att kunna befordras till lektorstjänst.

Dessa förslag bemöttes med skarp  polemik från LR:s medlemmar. Det talades om att en 
sådan befordran skulle ske utefter ”mycket oklara och subjektiva grunder” och att 
kompetenssänkningen skulle göra bristen på behöriga lärare permanent.131 En medlem fann det 
därför orealistiskt att tro att någon ”vill offra 5-6 år till slitsamma och dyrbara studier för att få en 
tjänst, som kan uppnås på mycket kortare tid och på lättare sätt” och hävdade att det i sådana fall 
skulle krävas betydande pekuniära åtgärder för att  utbildningslängden tydligt skulle avspeglas i 
lönestegen.132  Genom att  betona utbildningstiden och lönen sökte LR:s medlemmar utestänga 
presumtiva konkurrenter; om behörighetskraven skulle sänkas, skulle detta återspeglas i 
lönekuverten tillhörande de LR-medlemmar som riskerade att utsättas för konkurrens från lärare 
med lägre utbildning. 

Det förefaller som om LR-medlemmarna var måna om att  en sorts klyfta skulle bibehållas 
som markerade en åtskillnad mellan olika lärarkategorier. Var målet att markera skillnaden i 
utbildning lärare emellan, en sorts prestige eller ära kopplad till graden av bildning? Eller kan det 
ha varit ekonomiskt  betonat, att längre utbildning skulle premieras? Går detta att koppla till 
lärarnas identitet?

Det var trots allt inte alla LR-medlemmar som avstyrkte GU:s förslag, utan vissa fann det till 
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och med realistiskt och närmast oundvikligt. Dessa medlemmar var medvetna om den akuta 
lärarbristen och att  licentiaterna var få, varför en ändring av behörighetskraven syntes befogad. 
Gunnar Werme var en av få lärare som medgav att  det fanns en sorts klyfta lärare emellan men 
att en sänkning av behörighetskraven var nödvändig. Han hade dock full förståelse för att  ”det 
sedan kan kännas smärtsamt att i en befarad nivelleringssituation befinna sig i de övre 
skikten”.133 Vad stod i fokus för denna nivellering som Werme diskuterade? Handlade det om en 
tidigare åtskillnad i termer av bildningsgrad, inkomster, anseende eller möjligtvis en syntes av 
flera variabler? Historiskt hade läroverkslärare dragit en skarp gräns mellan sig själva och andra 
lärarkategorier, vilket under 1963-1964  tycks ha varit på väg att förändras.

Vissa LR-medlemmar menade att  tiden kanske var mogen för att gå samman med andra 
lärarkategorier. En åtskillnad lärarkategorier emellan var helt enkelt inte tidsenlig. Några lärare 
gav härvidlag uttryck för en känsla av defaitism, en förlust av inflytande över sitt yrkesområde, 
vilket skulle kunna motverkas genom att låta klyftan mellan folkskol- och läroverkslärare 
upphöra; lärarkårens svaghet  skulle ersättas med styrka och därigenom skulle makthavarna bry 
sig om LR-medlemmarnas mening.134  Denna önskan om att påverka politiskt speglade 
förbundets officiella linje såtillvida att LR:s medlemmar uppfordrades att påverka de beslutande 
myndigheterna i större utsträckning.135  Officiellt fördes dock aldrig några diskussioner om 
eventuella utslätningar av lärarkategorierna. Sådana önskemål framfördes av enskilda 
medlemmar, men huruvida denna gruppering inom LR var av betydande storlek är svårt att 
säkerställa utifrån källmaterialet. 

Beträffande åtskillnad lärarkategorier emellan kom folkskollärarna att  utmana LR:s officiella 
linje. Tjänstemännens centralorganisation (TCO), dit Folkskollärarförbundet  tillhörde, tillstyrkte 
GU:s förslag om det nya gymnasiet och menade att lärarerfarenhet och pedagogisk duglighet 
skulle kunna leda till befordran till lektorsbehörighet, men beklagade samtidigt att GU valt att 
behålla uppdelningen av lärarkåren. Retoriskt frågade TCO varför det fanns anledning att göra 
åtskillnad, eftersom all undervisning trots allt går ut på att lära sig något. Alla som sysslade med 
undervisning borde därför ”benämnas som lärare eller ämneslärare”.136  En utslätning av 
lärarkategorierna skulle för folkskollärarnas del ha betytt ett viktigt  utvidgningssteg för deras 
yrkesprojekt.

Gällande förändringen av behörighetskraven framgår tydligt av debatten att det ingalunda 
rådde en enighet i LR. En del medlemmar var strikt emot en sänkning av behörighetskraven.  
Vad var nästa steg om licentiater inte längre garanterades monopol på lektorsbehörigheten? 
Andra medlemmar accepterade sänkta behörighetskrav som en konservativ lösning för att  säkra 
läroverkslärarnas fortsatta inflytande. Officiellt  önskade LR att tills dess att lärarbristen var löst 
skulle adjunkter med kvalificerad grundexamen äga möjlighet att tillträda som lektor förutsatt att 
de hade ”klart dokumenterat sin skicklighet som lärare på gymnasiestadiet i det eller de ämnen 
det  gäller”.137  Med andra ord, lektorstjänster skulle reserveras främst för kategorin 
läroverkslärare. Mot bakgrund av folkskollärarnas försök till utslätning av lärarkategorierna, 
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torde LR:s ståndpunkt i behörighetsfrågan framstå som ett stängningsförsök varigenom 
presumtiva folkskollärarna skulle stängas ute och yrkesfältet tryggas för läroverkslärare.

Ovanstående visar hur LR, genom att åberopa krav på behörighet, sökte befästa sitt yrkesfält 
gentemot presumtiva konkurrenter under perioden 1963-1964. Det har framkommit att 
förbundets medlemmar var splittrade inför hotet om eventuella ändringar av lektorsbehörigheten 
och hur den akuta lärarbristen skulle lösas. En särskild medvetenhet om lärarkategoriers särdrag 
visade sig i LR-medlemmarnas invändningar. Skulle behörighetskraven ändras ville de tidigare 
läroverkslärarna försäkra sig om klyftan nedåt vidmakthölls; konkurrenter som sökte utvidga sitt 
yrkesområde gentemot läroverkslärarna skulle stängas ute. Det rådde emellertid ingen enighet i 
LR:s läger gällande om och hur behörighetsförändringar skulle genomföras.

Arbetsmarknadssituationen 1971-1972 påminde om situationen 1963-1964 med en fortsatt 
rådande lärarbrist, dock med en viktig skillnad: lärarbristen var inte längre främst knuten till 
gymnasiet, utan grundskolan där obehöriga lärare förmodades ansvara för 10-20% av den totala 
undervisningsvolymen i allmänna ämnen. Situationen på gymnasiet  bedömdes däremot vara 
bättre där lärarbristen i läroämnen uppskattades vara “mycket liten totalt sett”.138 

Om LR under 1963-1964 i förstone kan sägas ha motarbetat ett aktivt utvidgningsförsök från 
folkskollärarna, var förbundet under 1971-1972 mer bekymrat över de obehöriga lärare som 
redan kommit in på arbetsmarknaden. För att få bukt med problemet föreslog förbundet att olika 
lärarkategorier kunde komma i beaktande för de tjänster som behövde tillsättas, men först och 
främst skulle tjänsterna sökas av lärare som hade behörighet  för adjunkttjänst, alternativt 
vidareutbildade folkskollärare. Även vidareutbildade yrkeslärare och övningslärare med 
behörighet i ett läroämne kunde komma i beaktning. Därigenom sökte LR säkra att tjänster inom 
skolan främst tillsattes av personer som hade lärarutbildning. LR:s oro bestod i att obehöriga 
lärare i kraft av ett högt antal tjänstgöringsår “i det längsta .... [skulle] hålla sig kvar i 
skolväsendet”.139  Förbundet fäste emfas vid dess villighet att se olika lärarkategorier som 
möjliga kandidater för de tjänster som innehades av obehöriga lärare, vilket skulle kunna tolkas 
som en tillämpning av stängningsstrategin. Genom att öppna upp sitt  yrkesområde för 
lärarkategorier som valts ut av LR kunde förbundet försäkra sig om fortsatt  makt över sitt 
yrkesområde.

Vid sidan av LR:s officiella markeringar engagerade sig även ämneslärarföreningar i frågan. 
De uppmärksammade Skolöverstyrelsen som ombads att utfärda “rekommendationer eller 
[genom] andra åtgärder förhindra ... att ... undervisningen ... bedrivs av icke behöriga lärare 
annat än i absolut tvingande fall”.140

LR tycks samtidigt ha hyst en oro för att arbetsmarknaden för medlemmarna på sikt skulle 
mättas trots rådande lärarbrist. Varför? Genom att öppna upp högstadiet för olika lärarkategorier 
skulle obehöriga lärare stängas ute. Det torde rimligen ha funnits en risk för att efterfrågan på 
särskild utbildad arbetskraft inte bara skulle bli mött men kanske mättad, dvs. efterfrågan på den 
utbildning som LR-medlemmar hade riskerade att  påverkas. Stängdes obehöriga lärare ute 
säkrades jobb för utbildade lärare, vilket i sin tur innebar konkurrens från andra lärarkategorier. 
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Alternativet var att låta obehöriga lärare fortsätta undervisa, vilket fortfarande skulle ha 
begränsat antalet arbetstillfällen för LR:s medlemmar. Dessutom skulle ett  sådant accepterande i 
någon grad riskerade påverka professionens status och prestige i och med att obehöriga tilläts 
vara verksamma. Hur skulle förbundet  hantera denna problematik? Var det möjligt att tillämpa 
stängningsstrategin på andra sätt för att trygga arbetsmarknaden för förbundets medlemmar?

LR:s linje, som i källmaterialet framstår som oemotsagd av medlemmarna gällande hur 
lärarbristen skulle lösas 1971-1972, förespråkade att antalet utbildningsplatser vid universiteten 
skulle begränsas för att  stävja medlemmarnas oro över arbetsmarknadsutvecklingen. LR 
argumenterade för att det “[i]nom den högre utbildningen måste bli ett slut på den planlösa 
intagningen ... [och att] SACO ... upprepade gånger de senaste åren varnat för följderna av denna 
ansvarslösa utbildningspolitik ... [det behövdes] en bättre anpassning av intagningen ... efter 
arbetsmarknadens behov”.141 En medlem hävdade att det trots vissa begränsningar av intaget till 
lärarhögskolorna fortfarande fanns indikationer på att fler lärare utbildades än det fanns behov 
för.142  Genom att argumentera för en begränsning av antalet nya yrkesutövare kunde LR säkra 
arbetstillfällen för förbundets medlemmar. En annan, och möjligen viktigare anledning, var att 
lärarprofessionen därmed också kunde få ökad status eller åtminstone bibehålla en viss status. 
Om LR-medlemmarnas kunskap framstod som exklusiv i kraft av att den var efterfrågad och 
antalet yrkesutövare var begränsat, torde detta haft positiva betydelser för yrkets status och dess 
utövare.

Att delvis stänga vägarna från universiteten till det  yrkesområde som LR gjorde anspråk på 
var en tanke som artikulerades allt starkare under slutet av 1972. Förbundet menade att det rådde 
en sorts cynisk massutbildning av lärare och noterade att många behöriga lärare stod utan tjänst 
vid läsårets början, främst ämneslärare som var organiserade i LR. Förbundet ondgjorde sig över 
vad förbundet menade var en medveten överdimensionering av lärarutbildningen. Särskild kritik 
riktade LR mot Skolöverstyrelsen för att utan någon verklighetsförankring ha hävdat att 
lärarutbildade akademiker hade andra möjligheter på arbetsmarknaden, utanför skolans värld, 
något som LR påpekade var svårt och för många medlemmar omöjligt. Enligt LR innebar 
Skolöverstyrelsens linje helt enkelt “dålig hushållning både med de studerandes tid och pengar 
och med skattemedel”143, vilket skulle kunna tolkas som ett retoriskt grepp för att söka påverka 
intaget till lärarhögskolorna. 

Ovanstående visar att LR tillämpade stängningsstrategin genom att betona lärares behörighet 
under undersökningsperiodens början såväl som i slutet. Primärt riktade sig stängningsförsöket 
under 1963-1964 mot folkskollärare när dessa två lärarkategorier möttes i det nya högstadiet och 
gymnasiet. Under 1971-1972 förefaller det som om kategorierna i någon grad assimilerats inom 
organisationen såtillvida att LR fann det nödvändigt att tillsammans med andra lärarkategorier 
inhägna sitt yrkesområde gentemot gruppens konkurrenter, i förstone obehöriga och blivande 
lärare.
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6.3.2. Stängning genom åberopande av särskild kunskap
Både 1963-1964 och 1971-1972 var perioder då arbetsmarknaden präglades av brist på behöriga 
lärare. LR engagerade sig därför för att hävda sina medlemmars intressen på olika sätt, varav ett 
var att inhägna sitt yrkesområde genom att åberopa gruppens särskilda kunskap. 

Under 1963-1964 beskrevs lärarbristen som ”katastrofal” och LR betonade hur 
skolledningar överallt i Sverige hade bekymmer att ”fylla katedrarna med någorlunda 
kompetenta personer”.144  GU:s lösning var sänkta behörighetskrav och därmed sänkta 
kompetenskrav, vilket från LR:s håll sades ha implikationer för behöriga lärare i form av 
merarbete, dvs. dem själva. GU:s förslag om möjlighet till lektorsbehörighet för 
ettbetygslicentiater och adjunkter som meriterat sig genom t.ex. pedagogiskt författarskap, 
försöksverksamhet och konsulenttjänstgöring kom dock att bli verklighet.145 

Angående sänka behörighetskrav är det värt att betänka huruvida betydelsen av sänkt 
kompetens även skulle kunna tangera betydelsen av ”obehörig”, för att i LR-medlemmars retorik 
bli ett strategiskt medel för att främja egna intressen. LR:s officiella ståndpunkt i frågan 
presenterades vid upprepade tillfällen, bl.a. i en ledare vari förbundet fäste emfas vid det 
merarbete en kompetenssänkning skulle innebära för de behöriga lärarna. Lärarna skulle i sin 
undervisning och övriga arbete i skolan tvingas ”kompensera för de brister som uppstår till följd 
av att outbildad arbetskraft måste användas”, varför det syntes LR tillbörligt att  ”överväga någon 
form av kompensation till de fullt utbildade lärarna”.146 Med andra ord, om mindre kompetenta 
tjänsteutövare släpptes in på LR-anslutnas yrkesområde skulle det ske på LR:s villkor i form av 
uppflyttning på lönestegen. Därmed skulle klyftan nedåt i hierarkin kunna vidmakthållas mellan 
LR:s medlemmar och presumtiva konkurrenter med lägre utbildning. 

Hur kan LR:s intresse för att vidmakthålla klyftan nedåt förklaras? LR-medlemmarnas 
främsta konkurrenter, folkskollärarna, sökte på olika sätt att utvidga sitt yrkesfält på de tidigare 
läroverkslärarnas bekostnad. Under den akuta lärarbristen under 1963-1964 fördes om att besätta 
tomma tjänster och lärarbehovet bidrog till att  det blev svårt att att  urskilja någon klar 
demarkationslinje mellan läroverkslärare och folkskollärare, i synnerhet  de folkskollärare som 
hade vidareutbildat sig t.ex. genom akademiska sommarkurser. I detta för LR kritiska läge 
tillämpade förbundet stängningsstrategin men på ett sätt som skiljer sig från tidigare exempel. 
LR valde nämligen att välkomna Föreningen för de vidareutbildade folkskollärarna som 
kompetenta yrkesutövare. Denna grupp folkskollärare bytte namn till Ämneslärarnas förening 
(ÄF) och organiserades därefter i LR. På så vis vann LR ett slags trovärdighet utåt i sin 
argumentation för förbundets privilegierade position: utbildning ska löna sig. Denna princips 
validitet bekräftas senare i en intervju med en ÄF-lärare strax efter det att  SACO löneförhandlat 
å deras vägnar och ordnat  en lyftning: ”Lönegradsökningen visar ju ... att ... princip[en] att 
utbildning ska löna sig är riktig”.147 Genom att inkludera de bäst utbildade konkurrenterna, som 
hade förvärvat kunskaper genom akademiska kurser, kunde LR stänga yrkesområdet  gentemot 
andra konkurrenter och därmed försäkra sig om att klyftan nedåt skulle kvarstå. I LR:s retorik 
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saknade övriga konkurrenter rätt kompetens och hade därför otillräcklig utbildning. Denna 
stängningsstrategi observerades av konkurrenterna inom Lärarförbundet som beskrev ÄF:s 
gravitation mot LR som ”facklig cynism”.148

Flera LR-medlemmar reagerade dock på LR:s inkorporering av ÄF. I förbundets svar på 
kritiken betonades att arbetet för att främja ÄF kunde skapa en ”god plattform … vid framtida 
förhandlingar för andra lärargrupper inom förbundet” och att  ÄF:s roll ”såsom en provisorisk 
lärargrupp på högstadiet … är överspelad”.149  Detta torde indikera att LR strategiskt valt att 
inkludera ÄF, men förbundets äldre medlemmar lät sig inte nöjas. En medlem lät meddela i en 
insändare att han ”endast med svårighet [kan] värja sig för … tanken, att lärare med akademisk 
examen klart diskriminerats i förhållande till folkskollärare med två betyg”, dvs. ÄF.150 En annan 
medlem hävdade retoriskt att ÄF:s uppflyttning var rimlig och att det inte var fråga om någon 
missunnsamhet. Samtidigt  menade han att diskrimineringen var ”ett obestridligt faktum” och 
undrade om SACO endast var till för ÄF, medan han som akademiker med 5-10 års utbildning 
fann ovan citerade intervju med ÄF-läraren som ett ”slag i ansiktet”.151 I samma anda beskrev en 
annan insändare hur löneuppgörelsen var ”en av de sämsta förbundet medverkat till” och att det 
torde vara en ”erkänd princip för löneförhandlingar … att ingen medlemsgrupp skall få sina 
villkor försämrade för att en annan grupp ska få sina villkor förbättrade”.152 

Undertonerna i diskussionerna indikerar tydligt att  det fanns ett intresse hos många lärare 
inom LR för att klyftan nedåt skulle kvarstå och att  denna klyfta var kopplad till det faktum att 
LR-medlemmarna var akademiker. Frågan är om det i förstone hade med utbildning att göra då 
längden på lärarnas utbildning nämndes i diskussionerna. Kan det snarare ha varit  så att det 
handlade om bildningstradition, status och anseende eftersom just epitetet akademiker betonades 
så starkt av flertalet medlemmar?

Även om många LR-medlemmar ventilerade sitt ogillande fanns det emellertid några 
medlemmar som var mer accepterande vad gäller SACO:s arbete för ÄF:s uppflyttning; det var 
inte ”så onormalt” som vissa medlemmar ville få det att låta.153 Andra medlemmar hävdade att i 
stället för att  fokusera på löneökningen borde arbetet syfta till att minska den ökade arbetsbördan 
som omstruktureringen av utbildningssystemet inneburit. Samtidigt konkluderade samma 
medlemmar att  löneförhandlingarna varit ett bakslag och att  tidigare läroverkslärares villkor 
försämrats i förhållande till andra lärarkategorier.154 

Detta pekar på att det fanns en medvetenhet om en sorts klyfta mellan LR och andra 
lärarkategorier även hos de LR-medlemmar som hade en mer accepterande hållning gentemot 
progressiva strategier såsom att inkludera ÄF. Kanske lyckades en ledarskribent inkapsla känslan 
som präglade LR och många medlemmar vid den här tiden, när skribenten krasst konkluderade 
att:
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De akademiskt utbildade lärarnas intresse för att medverka i reformeringen av skolväsendet ovanför 
den obligatoriska skolan … är beroende av hur lönefrågan löses … I allt förhandlingsarbete måste 
man räkna med att ibland inte nå det önskade målet. Man får då ta ställning till om man ändå måste 
acceptera en otillfredsställande överenskommelse eller avvisa den med de konsekvenser detta 
ovillkorligen får.155

Lärarbristen påverkade LR:s utgångsläge i förhandlingarna och vilka strategier som förbundet 
kunde tillämpa. Inkluderingen av ÄF var en strategi för att vidmakthålla klyftan gentemot 
folkskollärare som endast avlagt folkskollärarexamen, ett slags förlust för att kunna slå vakt om 
sitt yrkesfält i ett längre perspektiv. Strategin hade dock sitt pris. Många LR-medlemmar var 
redan upprörda över sänkta behörighetskrav och den allmänna kompetenssänkningen. Därtill fick 
de se sitt förbund tillämpa en strategi som bjöd in konkurrenter nedifrån i hierarkin.

Ovanstående har visat hur LR 1963-1964 på olika sätt  åberopade kompetens på ett  sätt som 
möjliggjorde ett befästande av läroverkslärarnas yrkesfält gentemot presumtiva konkurrenter. 
Nya kompetenskrav på de behörigas arbetsplats skulle endast införas på läroverkslärarnas villkor. 
Därmed kunde klyftan nedåt vidmakthållas gentemot konkurrerande lärarkategorier, i förstone 
folkskollärarna. Ovanstående har även visat hur LR använde kompetens för att avvärja det som 
kan ha varit  gruppens största hot, de vidareutbildade folkskollärarna, genom att välkomna dessa 
som behöriga för att indirekt befästa yrkesfältet gentemot övriga konkurrenter.

Även under 1971-1972 fanns det en risk för LR:s medlemmar att utsättas för konkurrens 
nedifrån. Häri går det emellertid att spåra en viss grad av assimilering mellan tidigare 
läroverkslärare och ÄF. Dessa lärarkategorier förefaller ha kommit samman under de år som de 
arbetat tillsammans i skolans högstadium och enades 1971-1972 mot nya presumtiva 
konkurrenter nedifrån, denna gång i form av de vidareutbildade folkskollärare som undervisade 
på mellanstadiet. 

Det primära konkurrenshotet nedifrån 1971-1972 bottnade i Skolöverstyrelsens uttryckta 
vilja för att vidareutbilda folkskollärare till tjänst på högstadiet. SÖ menade att det var 
nödvändigt att  överbrygga klyftan mellan hög- och mellanstadiet och samtidigt ta hänsyn till 
enskilda lärares önskemål om vidareutbildning, vilket skulle kunna lösa bristen på lärare i 
läroämnen. Genom en fortbildning i metodik skulle folkskollärares kompetens bli jämbördig med 
den direktutbildade adjunktens, varför vidareutbildade folkskollärare därför skulle uppnå full 
behörighet till adjunkttjänst. Förslaget avstyrktes av SACO som bestämt hävdade att 
vidareutbildningen skulle vara konstituerad som sådan att folkskollärare som önskade 
vidareutbilda sig måtte gå samma väg som LR-medlemmar såtillvida att samma antal 
akademiska poäng måste förvärvas. Därtill betonade SACO att  “[t]illvalskurserna i 
mellanstadielärarutbildningen ger en alltför klen grund för behörighet till adjunkttjänst”.156 
Ovanstående markering skulle kunna tolkas som att folkskollärare på mellanstadiet med 
önskemål om vidareutbildning i praktiken var tvungna att skola om sig från början. Försökte LR 
härigenom undvika en inkorporering av den typ som ÄF innebar 1963-1964? Bedömde LR hotet 
från de närmaste konkurrenterna som så pass litet att en möjlig öppning av yrkesområdet för 
mellanstadiets folkskollärare inte var nödvändig för att vidmakthålla klyftan nedåt? Kan det 
annars ha varit  så att avståndet i termer av identifikation var så pass långt mellan LR:s 
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medlemmar och mellanstadiets folkskollärare att ett  eventuellt införlivande helt enkelt upplevdes 
som otänkbart?

Det var dock inte bara LR:s högstadielärare som utmanades genom hot om utvidgning 
nedifrån. På liknande sätt fanns en sorts hotbild mot gymnasielärarna, men det framkommer inte 
i källmaterialet vem LR uppfattade som huvudmotståndare. Utmaningen liknande den som 
högstadielärarna ställdes inför. Statsrådet Sven Moberg lade en proposition vari han föreslog att 
behörighet för lektortjänst i gymnasiet skulle kunna förvärvas genom ämnesmetodisk forskning. 
Således skulle kraven på särskild kompetens i termer av ämneskunskaper balanseras mot ett 
behov av fler lektorer. Propositionen kritiserades av LR som hävdade att behovet av goda 
ämneskunskaper var överordnat färdigheter i ämnesmetodik och kunskaper om tekniska 
hjälpmedel. Vidare betonades risken för att lektorer som förvärvat behörighet genom 
specialisering i ämnesmetodik skulle vara “dåligt utrustade ifråga om ämneskunskaperna”.157 

LR:s särskilda betoning av gedigna ämneskunskaper i detta sammanhang skulle kunna 
kopplas till LR-medlemmarnas långa akademiska utbildning. Det förefaller troligt att LR inte 
ville se någon sorts genväg till läroverkslärarnas yrkesfält som skulle kunna devalvera deras 
långa utbildning. Frågan är vilka som var möjliga konkurrenter till lektorerna på gymnasiet. 
Källmaterialet lämnar härvidlag få ledtrådar. Var det möjligtvis en risk för konkurrens mellan 
lärargrupperingar inom LR, eftersom förbundet organiserade fler lärarkategorier än tidigare?  
Kanske var det så att hotet inte utgjordes av en konkurrerande lärarkategori, utan att det snarare 
handlade om att sänkta kompetenskrav skulle kunna påverka yrkesgruppens anseende?

Ovanstående visar att den särskilda kompetensen spelade en central roll i LR:s arbete med 
att inhägna sitt yrkesområde och därmed stänga presumtiva konkurrenter ute. Hoten som 
förbundet sökte avvärja 1963-1964 och 1971-1972 liknande varandra i stora drag. Hoten kom 
främst nedifrån från konkurrerande lärarkategorier och gällde LR-medlemmarnas yrkesposition 
med kopplingar till gruppens akademiska kunskap, även om det 1971-1972 förefaller ha blivit 
delvis svårare för LR att koppla konkurrenshoten till en specifik lärarkategori.

6.4. Makten över arbetet
Professionella yrkesgrupper utmärker sig genom deras höga grad av makt över sitt arbete. Som 
analytisk variabel bör emellertid inte makten över arbetet ses som ett slags objektivt mått, 
eftersom denna makt i vis utsträckning är avhängig av huruvida yrkesgruppen framgångsrikt kan 
hävda sina intressen på arbetsmarknaden. I stora drag kan föregående avsnitt  beskrivas som 
undersökningar av LR-medlemmarnas makt  över sitt arbete kontra intressenter i sammanhang 
utanför skolans väggar. I detta avsnitt  fokuseras i förstone medlemmarnas makt över sitt arbete 
innanför skolans väggar, dvs. makten över arbetsplatsen. Hur organiserades arbetet? Hur såg LR-
medlemmars relationer ut till skolledare och elever? Vilka betydelser kan detta ha haft för 
läroverkslärarnas identitet?

I källmaterialet från 1963-1964 återfinns en uppsjö av diskussionsteman som på olika sätt 
berör medlemmarnas makt över sitt  arbete. Ett av de ämnen som väckte starkast debatt både på 
ledarsidor och i läsarinlägg var rektorsfrågan. LR uppmärksammade läroverksrektorernas 
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situation som förbundet menade hade försämrats. Arbetsbördan hade ökat och arbetstiden likaså 
utan att detta återspeglades i löneutvecklingen i förhållande till andra chefstjänstemän. Förbundet 
underströk att  det var viktigt för trivseln och arbetsglädjen hos både elever och lärare att chefen 
var väl kvalificerad för arbetsuppgifterna; kompetenta och duktiga chefer behövde lockas till 
skolledaryrket.158

De rektorer vars hårda arbetssituation uppmärksammades av LR tillhörde uteslutande 
läroverkstraditionen. Folkskolerektorernas arbetssituation diskuterades inte på samma sätt. Flera 
insändare beskrev hur folkskolerektorer på olika sätt premierades över läroverksrektorer. 
Rektorerna vid de f.d. folkskolorna hade t.ex. fått  rektorsassistenter för att avlasta dem i deras 
arbete, vilket inte läroverksrektorerna hade fått. Ett exempel på detta gavs från ett möte i 
Stockholmsområdet varefter läroverksrektorerna varit tvungna att “efter en ansträngande 
arbetsdag ... åka tillbaka till sina skolor för att ta hand om post och dagens ärende medan 
folkskolerektorerna lugnt kunde åka hem i förlitande på att rektorsassistenten skött det som 
borde skötas”.159 En studierektor belyste också en sorts gråzon i tillsättningen av rektorer som 
möjliggjorde för folkskolerektorer att söka rektorat vid högstadieskolor. Det var olämpligt, 
menade studierektorn, att en rektor skulle kunna vara chef över en skolverksamhet där 
vederbörande inte hade behörighet att undervisa.160 Den samlade bilden från 1963-1964 indikerar 
att LR-medlemmar uppfattade att folkskolerektorer premierades över läroverksrektorer.

Diskussionen om behörigheten för rektorat blev än häftigare när Gymnasieutredningen (GU) 
i ett betänkande hävdade att rektors pedagogiska bakgrund som utövande lärare inte längre var 
ett  självklart krav för rektorstjänst. LR bemötte betänkandet genom att betona vikten av att rektor 
hade de pedagogiska insikter och erfarenheter som en lärare förvärvar, varför denne annars 
vinner föga förtroende, utan att närmare definiera hos vem eller vilka förtroendet behövde 
vinnas.161 GU:s slutsats var märklig, menade LR, och när förslaget senare godkändes framförde 
förbundet skarp kritik: ”räkna med ett bestämt avståndstagande inte bara från de berörda 
personalgrupperna utan med all säkerhet också från andra berörda parter”.162 Räknade LR med 
stöd inte bara från föräldrar och elever men kanske också från samhället i stort?

Dessa förändrade krav på rektorsbehörighet kopplades av LR inte bara till GU men främst 
till Skolöverstyrelsen (SÖ). Det sågs som paradoxalt att SÖ, å ena sidan i uttalanden hävdat att 
rektor behövde vara skickad att  kunna leda skolan på ett pedagogiskt vis och därtill kunna 
bedriva viss undervisning, men samtidigt valt att slopa kravet på lärarutbildning och 
lärarerfarenhet för gymnasierektorat.163  Särskilt besvärande fann LR en rad uttalanden som 
undervisningsrådet Mats Hultin gjorde, som händelsevis även var chef för den SÖ-avdelning 
som behandlade rektorsutnämningar. Hultin försökte i dagspressen ge sken av att det endast var 
Svenska Dagbladet och LR som varit  emot förslaget om förändrad rektorsbehörighet, hävdade 
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LR, medan i själva fallet 38 av 41 remissinstanser yttrat sig till förmån för LR:s krav.164  Det 
tycks därmed ha funnits en klyfta mellan LR och SÖ, vilken i detta fall bottnade i vem som 
skulle vara lärarnas chef.

Förhållandet mellan LR och SÖ komplicerades ytterligare av den lärarfortbildning som 
parterna menade krävdes innan det nya gymnasiet sjösattes. Parterna var överens såtillvida att det 
fanns behov för fortbildning, men inte hur och när denna skulle genomföras. Härvidlag riktade 
LR-medlemmar kritik mot SÖ för att “ruva på [resultaten av försöksverksamheten] som draken 
på guldet” i stället  för att samarbeta med lärarna.165 Genom att lärarkåren fått en ofullständig bild 
av de lärdomar som tidigare gjorts och därmed vilka behov som fanns vad gäller lärares 
kommande fortbildning. Vad fungerade? Vad behövde utvecklas? Det tycks som LR uppfattade 
att  det uppifrån fördes en politik som innebar att lärare tvingades vara ständigt  redo att  anpassa 
sig beroende på vilka krav som kom uppifrån. På sätt och vis förstärktes denna känsla av SÖ:s 
generaldirektör vars uttalande LR tolkade som att “[s]kolan aldrig mer [får] arbetsro i den gamla 
bemärkelsen att den under längre tid kan arbeta i samma organisatoriska former enligt samma 
läroplaner och på hela taget med samma lärostoff”.166 Medlemmarna tycks därför ha upplevt lågt 
inflytande över det utvecklingsarbete som rörde läraryrket.

Vad beträffar fortbildningen, var troligtvis frågan när fortbildningen skulle genomföras den 
fråga som fick mest uppmärksamhet inom LR. I ett betänkande från SÖ stipulerade nämligen 
styrelsen att fortbildningen förvisso inte var obligatorisk, men skulle konkurrens uppstå i 
tjänstetillsättningen skulle genomgången fortbildningskurs premieras. Denna fortbildningskurs 
skulle tvinga LR:s medlemmar att omskola sig på ferier och vid sidan av full ordinarie 
tjänstgöring. SÖ:s linje var otidsenlig, menade LR, och hänvisade till andra yrkeskårer för vilka 
helt andra principer gällde beträffande fortbildning.167 Således fördes en kamp  mellan LR och 
SÖ om makten över arbetets organisering, en kamp om lärarnas tid. 

Kampen 1963-1964 om arbetets organisering tycks ha haft stor påverkan på LR:s 
medlemmar. Många medlemmar uttryckte en känsla av maktlöshet i läsarinlägg: en “nedsättande 
behandling [av lärarna] ... Är det därför att  de maktägande saknar pedagogiska begrepp eller 
därför att  pedagogerna saknar makt? ... [L]ärarens integritet [är] hotad”.168 En annan medlem 
anmärkte på lärarnas begränsade möjligheter att göra sig hörda i beslutandeprocesser. Denne bar 
därför på en “känsla av att  lärare av skolans myndigheter betraktas som någonting emellan elev 
och vuxen person”.169  Medlemmarna själva presenterade emellertid få förslag på möjliga 
lösningar till ovanstående problemformuleringar.

LR:s ledning försökte dock motarbeta känslan av maktlöshet och staka ut vägen för 
medlemmarna i brandtal och på ledarsidor. Med emfas framfördes en önskan om att 
medlemmarna skulle engagera sig politiskt och att fackmännens ord måste få väga tyngre när det 
gällde skolans utveckling. Som positivt exempel lyftes t.ex. högstadielärarutbildningen fram, 

42

164 Skolvärlden nr 5/1964: ”Kommunalpolitiska utnämningar”, s. 164.
165 Husén, Lennart, ”Skolan behöver centralt serviceorgan”, Skolvärlden nr 6/1964, s. 199.
166 Skolvärlden nr 13/1964: ”Efter grundskolan”, s. 553.
167 Skolvärlden nr 6/1964: ”SÖ och omskolningen”, s. 199, även Skolvärlden nr 25/1963: ”Det nya gymnasiets 
befattningshavare”, s. 997, Skolvärlden nr 33/1963: ”Gymnasiereformen och fortbildning”, s. 1339.
168 Lindbäck, Erland, ”Otidsenlig kommentar till skolsituationen”, Skolvärlden nr 6/1964, s. 218.
169 Bohman, Svante, ”Till frågan om skoldemokratin”, Skolvärlden nr 23/1964, s. 943 f.



som LR påverkat genom lobbyarbete: högstadielärarutbildningen var fortfarande knuten till 
universiteten, tvärtemot vad folkskollärarförbunden önskade.170 Därmed sökte förbundet visa att 
LR inte alls blivit  ett tandlöst organ för maktlösa lärare, utan det fanns reella möjligheter att 
påverka läraryrket och yrkesutvecklingen.

Ovanstående visar att LR:s relation uppåt till beslutsfattare hade en negativ prägel, vilket 
även i stora drag speglar relationen nedåt till elevgrupperna. Disciplinproblemen förefaller ha 
varit  utbredda, även om medlemmar på landsbygden betraktade detta främst som ett problem 
knutet till tätorterna p.g.a. överdimensionerade skolenheter.171 LR menade att disciplinproblemen 
var så svåra att de hade en avskräckande effekt på presumtiva lärare. Förbundet uppvaktade 
därför regeringen med förslag på lämpliga åtgärder, vilket senare rapporterades ha 
uppmärksammats positivt i svenska pressen, dock utan att närmare gå in på vilka tidningar som 
ställt sig bakom LR:s förslag.172 

Vad gäller disciplinproblem kan det vara frestande att koppla detta till elevgrupperna, som 
från läroverkets tid till den nya grundskolan blivit  alltmer heterogena. Det är emellertid svårt att 
bedöma vad som utgjorde källan till disciplinproblemen. En adjunkt kopplade förvisso 
disciplinsvårigheterna till lärarbristen och de undervisningssvårigheter som tillkommit i vissa 
ämnen i den nya grundskolan, men tämligen få artiklar i källmaterialet kopplar explicit 
elevgrupperna till disciplinproblemen.173 

I tillägg till disciplinproblemen hade administrationen ökat och större krav ställdes på 
elevvården, vilket fick LR-medlemmar att likna arbetsveckan mer med den gamla 70-
timmarsveckan snarare än den då nya 40-timmarsveckan. I ett skolreportage hävdades t.ex. att 
det nu “nästan [gick att] tala om ett nytt arbete”.174 För medlemmarnas del tycks därför läraryrket 
ha förändrats med nya och krävande arbetsuppgifter, därtill en arbetsmiljö som inte var 
igenkännbar. Trots motstånd mot förändringarna från LR föreföll SÖ ha dragit det längsta strået.

Även om medlemmar i förstone gav uttryck för missnöje vad gäller beslutsfattare och 
elevgrupper, kritiserades även förbundsledningen, särskilt för det sätt som LR medverkat i avtal 
för att lösa lärarbristen. Våren 1964 instiftades med LR:s medverkan så kallade extra ordinarie 
tjänster för att avhjälpa lärarbristen i vissa ämnen, vilket  öppnade upp för civilingenjörer och 
civilekonomer att söka sig till lärarbanan. LR-organiserade adjunkter anmärkte på att dessa 
tjänster inte kunde sökas av lärare med filosofie magisterexamen. Därmed skulle dessa lärare, 
trots lång och meriterande tjänstgöring på gymnasiet och oavsett betygsresultat, behöva stå 
tillbaka för ingenjörer och ekonomer. Därmed kunde andra yrkesgrupper konkurrera om LR-
medlemmarnas arbeten utan att dessa nödvändigtvis var lämpliga som lärare.175 

Därtill genomförde arbetsgivarsidan en marknadsföringskampanj för att locka fler 
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akademiker till läraryrket och erbjöd löner som det tidigare krävts lång tjänstgöringstid för 
utbildade lärare att uppnå. Sådana erbjudanden upplevdes som negativt  av LR som frågade när 
en generell löneförbättring var att vänta “för ‘egentliga’ lärare”.176 Att någon utifrån, som hade 
ett annat yrke, kunde få lärartjänst med en lön som det tagit behöriga lärare åratal att uppnå torde 
ha påverkat LR:s medlemmar negativt. Vad var läroverkslärarnas arbete värt  om någon annan 
förmodades av myndigheter kunna utföra arbetet och därtill få god ekonomisk avkastning? 
Vilken makt hade LR:s medlemmar över sitt  arbete egentligen om deras egna förbund samverkat 
i detta förslag?

Källmaterialet från 1963-1964 präglas således av en upplevd känsla av maktlöshet. Det 
förefaller ha varit svårt för LR:s medlemmar att  påverka arbetets organisering, såväl i större 
beslutandeprocesser med betydelse för lärarprofessionen som i det reella arbetet  på arbetsplatsen. 
Vilken makt upplevde då LR:s medlemmar att de hade över sitt arbete 1971-1972?

Det som framträder tydligast i källmaterialet från 1971-1972 är olika indikationer på LR-
medlemmars upplevelse av en förändrad yrkesroll. Läraryrket tycks ha blivit alltmer komplicerat 
efter de många utbildningsreformer som hade genomförts. Nya direktiv föreskrev en tydligare 
social aspekt av lärares uppdrag, vilket innebar att  daning av demokratiska förhållningssätt skulle 
främjas. Läraren hade helt enkelt förvandlats till en “arbetsledare i en ‘intellektuell fabrik’” och 
att svårigheten bestod i att “‘arbetarna’ samtidigt skall formas till människor med egenskaper, 
som de ännu inte utvecklat i tillräcklig hög grad ... demokratiskt sinnelag och allt vad man nu 
kan fordra av en vuxen individ”.177  Såg denna medlem en konflikt mellan lärares 
kunskapsuppdrag och det nya inslaget av demokratifostran? Medlemmen betonade vidare att 
“[m]öjligheten till [denna] fostran blir mindre, ju mer ställningen som arbetsledare kommer att 
betonas ... [d]en som vägrar godta denna trend ... klassas som hopplöst gammalmodig”.178 Dessa 
synpunkter kan sägas fånga den allmänna stämningen inom LR vid den här tiden. Att elever 
utvecklade ett demokratiskt förhållningssätt var en produkt av ökad mognadsgrad snarare än en 
del av läraruppdraget, som handlade om att säkra elevernas kunskapsutveckling.

Genom de nya läroplanerna fick lärares uppdrag en starkare social prägel, vilket 
diskuterades i Skolvärldens ledarspalter som spillde missnöje över att beslutsfattare inte tagit 
större hänsyn till LR:s påpekanden. Framför allt  kritiserades den nya läroplanen för grundskolan,  
Lgr 69, och hithörande bedömningsföreskrifter. LR hävdade att  Lgr 69 innebar att lärare nu 
skulle ta hänsyn till “mycket svårmätbara faktorer, såsom sociala och emotionella funktioner”, 
varför förbundet yrkade på att  “betygsättningen klart [bör] begränsas till att endast omfatta 
kunskaper och färdigheter”.179 Att Lgr 69 väckt ilska bland LR:s medlemmar framkom även i en 
undersökning beställd av Skolöverstyrelsen: lärare upplevde reformtakten som “uppskruvad” och 
Lgr 69 som rentav “provocerande”.180  Dessutom kunde arbetsgivaren tack vare Lgr 69 ställa 
“avsevärt större krav på lärarna” än vad som tidigare hade varit möjligt.181 LR kritiserade arbets-
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givarnas ökade möjligheter ställa krav på lärarna och belyste hur nya arbetsuppgifter hellre borde 
vara produkter av förhandlingar varigenom “man kan fastställa lämplig ersättning”.182 Om listan 
över arbetsuppgifter skulle utökas krävde LR för sina medlemmar en tillbörlig ersättning som 
skulle synas i lönekuvertet, men nya läroplaner tycks ha påverkat LR negativt såtillvida att det 
hade blivit svårare för förbundet att få gehör för lärarnas krav.

Det tycks därför som att läroplanerna var en central faktor under 1971-1972 vad gäller 
lärares makt över sitt arbete. Lgr 69 hade, som LR misstänkt, medfört en ökad arbetsmängd för 
förbundets medlemmar. Konferenser, produktion av studiematerial, tjänstgöring inom områden 
andra än de som lärare utbildats för och en växande oro i skolorna påverkade arbetsmiljön 
negativt, vilket ansågs vara ett resultat av de nya läroplanerna. LR krävde därför att 
medlemmarna skulle avlastas kontorstekniskt  arbete.183 Kan det ha varit ett försök från LR:s sida 
att  motverka den roll som administratör som förbundet menade att Lgr 69 inneburit? Att de nya 
läroplanerna faktiskt inneburit ett steg bort från kunskapsuppdraget återspeglades i en insändare. 
En grupp frustrerade svensklärare hävdade nämligen följande: “Eleverna på grundskolan skulle 
säkert få en bättre färdkost på vägen om de fick lära sig svenska språket i stället för hunddressyr 
och modellbygge”.184  Att kunskapsuppdraget nedtonats i arbetsbeskrivningen kan mycket väl 
haft betydelser för LR:s medlemmar, eftersom läraryrket för dem hade starka kopplingar till en 
meritokratisk tradition. Om inte kunskaper längre var värda så mycket, som LR-medlemmarnas 
yrkesposition byggde på, vad var då värt något?

Att kunskapsuppdraget inte längre var lika betydelsefullt  noterades även av enskilda 
medlemmar. En adjunkt hävdade att skolan blivit en “tummelplats för politiker, visionärer och 
allehanda tyckare” medan lärares synpunkter “viftats bort eller undertryckts”.185 Samma adjunkt 
påtalade dessutom att “progressiva män” inom kåren hade “lämnat katedern bakom sig för att 
ägna sig åt  högre uppgifter”.186 Vem åsyftades? Var det adjunktens tidigare kollegor som hade 
lämnat läraryrket för nya karriärer och i så fall vilka tjänster var det som lockade? Rektor? 
Skolpolitiker? Utredare på SÖ? Att det var just adjunktens tidigare kollegor som gjort karriär 
torde vara sannolikt, eftersom det troligtvis var lärare med gedigen utbildning och erfarenhet som 
stod först i kön om “högre tjänster” knutna till skola och utbildning. Således tycks läraryrket ha 
förlorat sin status bland en del av LR:s medlemmar, eftersom en del hade valt att söka sig vidare.

Att några lärare anklagades för att ha lämnat lärarbanan för “högre uppgifter” tycks ha varit 
en del av en allmän misstro som LR:s medlemmar riktade uppåt i hierarkin, exempelvis mot 
politiker, beslutsfattare och läroplansförfattare. En medlem hävdade att demokratin inte berör “de 
alltjämt auktoritärt beslutande instanserna – oavsett det gäller skolstyrelser, skolöverstyrelser 
eller andra myndighetsorgan” och att  LR:s lärare “varit och är passiva objekt för högre makters 
spel om utbildning!”187 Denna medlems kommentarer väckte reaktioner men intressant nog inte 
från andra lärarkollegor. En skolinspektör kritiserade däremot kommentarerna för att genomsyras 
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av “osaklighet”.188  Mer intressant torde dock vara ett annat kritiskt inlägg som publicerades, 
nämligen det av en rektor. I inlägget bemötte rektorn tidigare nämnda anklagelser om högre 
makters spel och kritiserade LR-medlemmen för att måla upp “ett oändligt hav av 
misstänksamhet och negativism ... man må innerligt hoppas att vårt skolväsende inte är så fyllt 
av oduglingar som man kan förledas att tro [av LR-medlemmens inlägg att döma]”.189  Hur 
kommer det sig att medlemmen kritiserades häftigt av en skolinspektör och en rektor men inte 
från andra LR-medlemmar? Var det för att övriga lärarkollegor höll med i det tysta och vem var 
denna rektor? Var det en av dem som hade gjort karriär och lämnat katedern för “högre tjänster”? 

Det finns därför anledning att tro att lärare och skolledare i någon grad såg på skolans 
verksamhet från skilda horisonter, vilket blev särskilt tydligt under skolkonflikten 1971. En 
rektor betygade för Uppsala Nya Tidning hur eleverna i lärares frånvaro under skolkonflikten 
1966 “lyckades [leda undervisningen] ... över förväntan ... [d]isciplinen var god ... [det 
fungerade] nästan föredömligt”.190  Rektorn hade troligtvis för avsikt att signalera till LR:s 
medlemmar att en lärarinitierad strejk var inte att tänka på, eftersom strejkbrytande elever skulle 
ta över undervisningen och därmed undergräva lärarnas arbete, både i termer av fackliga 
stridsåtgärder såväl som i undervisningsarbetet. LR-anslutna lärare vid skolan där rektorn var 
verksam lät veta genom samma tidning att skolan givetvis fungerat “helt tillfredsställande under 
lärarkonflikten 1966” eftersom “skolan togs i bruk först  höstterminen 1968”.191  Det förefaller 
därför som om det  fanns en spricka mellan rektorerna och LR:s medlemmar. 

Likaledes finns indikationer på en spricka mellan beslutsfattare och lärare. Enligt en 
publicerad rapport framkom att  LR:s medlemmar såg SÖ:s ledningsmönster som “välvilligt 
auktoritärt eller begränsat konsultativt” med en brist på insikt i skolans verksamhet.192 
Skolreformatorer hade en “förkärlek för rent organisatoriska lösningar” och hade en “ovillighet 
att  ge sig  kast med de konkreta undervisningsproblemen i de heterogena klasser som skapats 
genom de senaste decenniernas skolreformer”.193  Dessutom framfördes kritik mot vad LR 
menade var en ökad detaljstyrning i organiseringen av arbetet.194  Genom ökad detaljstyrning 
begränsades lärares frihet  i yrkesutövningen och indirekt makten över arbetet. LR upplevde att 
förbundet helt enkelt  inte fick det gehör som vore tillbörligt professionella yrkesutövare. 
Uppifrån togs ingen hänsyn till LR:s synpunkter trots att det torde ha varit just lärarna som hade 
bäst förutsättningar att  komma med lämpliga förslag i kraft av sin utbildning, erfarenhet och 
insikt i den pedagogiska verksamheten. 

Från officiellt håll hävdades det därför att medlemmarna behövde ta makten över 
skolforskningen för att därigenom kunna hävda sig mot intressenter såsom SÖ och politiker.195 
Genom att ta makten över skolforskningen kunde LR uppnå större makt över sitt arbete, men det 
finns inga tecken i källmaterialet som tyder på att dessa uppmaningar blev hörsammade av 
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medlemmarna. Ovanstående visar hur LR:s relation uppåt i hierarkin var präglad av misstro, men 
hur var relationen nedåt, relationen till eleverna?

På liknande sätt  som under 1963-1964, riktades 1971-1972 betydande kritik nedåt  mot de 
nya elevgrupperna, men kritiken hade nu vässats. LR hävdade i en ledare att  grupperna blivit 
“långt mera ... [heterogena] än de ... var för 20 år sedan [vilket] ... har kraftigt ökat svårigheten i 
undervisningen och därmed tyngden i läraruppgiften”.196  Högstadieelevernas koncentrations-
förmåga var i avtagande, sena ankomster och prat störde undervisningen, många rapporterades 
skolka, ljudnivån var besvärande och LR-medlemmarna fann det allt svårare att få eleverna 
engagerade. Dessutom var inte lokalerna anpassade till kraven i Lgr 69.197  Därtill tog 
administrativt arbete, t.ex. elevvård, mer tid i anspråk än tidigare vilket bidrog till ökad 
arbetsbörda.198  LR gick så långt som att  benämna disciplinproblemen som “polisiära 
[arbetsuppgifter] ... främmande för yrket”, vilket  förbundet menade gav upphov till mycket stress 
hos medlemmarna.199. Att hantera arbetsuppgifter som LR:s medlemmar kategoriserade som 
“polisiära” torde rimligen ha påverkat deras upplevelse av sitt yrke. Vad återstod av 
kunskapsuppdraget?  Framför allt kan den nya situationen på arbetsplatsen avslöja något om 
vilken makt lärarna hade över sitt arbete, eftersom detta av ansvariga organ tilläts fortlöpa.

Avslutningsvis är det värt  att fråga sig om alla medlemmar i LR var missnöjda med 
utbildningsreformerna. Var det kanske så att det var förbundet som drev en hård linje och 
betonade de negativa produkter som reformerna hade inneburit? Beträffande detta hävdade LR:s 
förbundsordförande Per Olof Anveden att det faktiskt fanns lärare som var “tämligen nöjda” och 
att flertalet var “i stort sett nöjda”, men att det  var LR:s uppgift att kanalisera medlemmarnas 
“missnöjesyttringar”.200  Frågan är om inte Anveden gjorde ett retoriskt drag för att tona ned 
medlemmarnas missnöje och därmed undvika att framstå som ensidigt negativ till nya reformer. I 
källmaterialet, som ovanstående visat, framträder nämligen mycket lite som skulle kunna styrka 
att  Anveden hade rätt och antalet medlemmar som skulle ha varit  positiva till reformerna tycks 
ha varit mycket få. 

Ovanstående visar att maktlösheten var ett återkommande tema i diskussionerna inom LR 
1963-1964 och 1971-1972. Relationen uppåt till t.ex. SÖ, politiker och rektorer var ingen 
egentlig relation utan snarare en spricka. Det förefaller som om medlemmarnas uppfattning var 
att  de inte involverades i tillräckligt hög grad i beslutandeprocesser som berörde lärarna, 
alltmedan arbetsvardagen transformerades med tillkomsten av nya arbetsuppgifter. LR-
medlemmarnas kunskapsförmedlande läraruppdrag hade till synes hade fått tre nya dimensioner: 
dels fostransuppdraget, dels rollen som administratör, dels ansvar att  upprätthålla ordningen i 
skolan. Det hela komplicerades av den oklarhet som rådde gällande vem som skulle få leda 
skolan och därmed lärarkåren.
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6.5. Genusperspektiv i korthet
Avsnitt 6.1–6.4 har visat att det är olika röster som framträder i källmaterialet. Vid sidan av LR:s 
egna röst i form av t.ex. ledarmaterial och ordförandeinlägg, återfinns adjunkter, lektorer, 
utredare, rektorer, politiker, fackombudsmän och fler därtill. Men vilka personer var detta 
egentligen? Var det män, kvinnor eller både och? Detta avsnitt beskriver i korthet källmaterialet 
ur ett genusperspektiv. Det primära syftet med föreliggande avsnitt är på intet sätt att göra en 
djupare undersökning, utan snarare att beskriva bilden av vem som framträder i källmaterialet 
och således bidra till en djupare förståelse av den historiska kontexten.

Den övervägande delen av artiklarna och läsarinläggen skrevs av män. Kvinnliga avsändare 
förekommer endast undantagsvis i källmaterialet. När det gäller ämnesdiskussioner, t.ex. innehåll 
och metodik, återfinns i det gallrade materialet från 1963-1964 endast ett inlägg vars avsändare 
framträdde på sådant sätt, att det går att dra slutsatsen att det  var en kvinna.201 Vidare förefaller 
det ha varit få kvinnor som fick förtroendeposter inom LR. När det exempelvis var val i landet 
till lektors- och adjunktsektionen valdes 14 nya ordföranden och 14 nya suppleanter: av dessa 
sammanlagt 28 personer var endast tre kvinnor varav en blev vald till ordförande.202 På samma 
sätt förhöll det sig när teckningslärarna gick med i LR 1963: en manlig ordförande och tolv 
ledamöter valdes, varav en var kvinna.203 Likaså var kvinnors representation låg när det gällde 
reportage och intervjuer. Exempelvis i ett reportage om en LR-debatt publicerades korta citat 
från åtta talare som framträdde med bild i tidningen: endast en av talarna var kvinna.204

Till dessa kvantitativa exempel kan fogas två kvalitativa aspekter: dels hur förbundet 
uppmärksammade personer vars gärningar sågs som särskilt betydelsefulla, dels idén om den 
goda husmodern och SACO. Beträffande hur personer uppmärksammades kan det i korthet 
nämnas att män i denna artikelserie generellt blev omskrivna med kopplingar till vad de 
åstadkommit. I detaljrika om än korta artiklar återgavs hur dessa män blivit väl meriterade 
medlemmar. När kvinnor å andra sidan uppmärksammades var fokus i förstone på vad LR 
åstadkommit och som kvinnorna varit en del av. Kvinnors aktörskap  tycks därmed ha skruvats 
ned. Männen i artikelserien utmålas därför som aktiva individer med initiativförmåga, medan 
kvinnorna framstår som viktiga delar av något större som LR åstadkommit.205

Vad beträffar idén om den goda husmodern, diskuterade två kvinnliga medlemmar i var sitt 
läsarinlägg om huruvida SACO förvaltade kvinnors intressen med avseende på 
huvudorganisationens ställningstaganden i skattefrågor, i synnerhet sambeskattningsfrågan. De 
två kvinnorna menade att för förvärvsarbetande kvinnors del var SACO:s politik starkt 
hämmande. Endast ett  av de två inläggen publicerades med någon sorts kommentar från 
Skolvärlden, varefter frågan om sambeskattning sedan förefaller ha lämnats mer eller mindre 
orörd från slutet av 1963 fram till slutet av 1964, då den diskuterades indirekt i en artikel om hur 
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lärarbristen hade uppmärksammats i pressen.206

Inga påtagliga förändringar framkommer i undersökningen av 1971-1972. Kvinnors 
representation var fortfarande låg. Endast ett  av LR:s 14 distriktsombud var kvinna. Flera län var 
dessutom sammanslagna under ett distriktsombud, t.ex. Värmlands och Örebro län, 
Södermanlands och Östergötlands län och Jämtlands och Västernorrlands län.207 Att flera län var 
sammanslagna torde inte ha berett kvinnliga medlemmar större möjligheter än tidigare att få 
förtroendeposter; om det var få kvinnor som blev valda till en förtroendepost i en valkrets eller 
region, vilka möjligheter hade då en kvinna att bli vald till en förtroendepost över flera valkretsar 
eller regioner? 

Ovanstående visar att den kvinnliga representationen var låg vad gäller förtroendeposter, 
intervjuer, artiklar och läsarinlägg. Kvinnors aktörskap  tycks därtill ha varit nedtonat och när 
kvinnor försökte diskutera frågor såsom sambeskattning fick de endast begränsad återkoppling 
från förbundet och andra medlemmar. Därför är det i övervägande grad mäns röster som 
framträder i källmaterialet.

7. Resultat, diskussion och slutsatser

7.1. Assimilering av lärarkategorier i välfärdsstatens kölvatten
Undersökningen har visat att behovet av och argumenten för särorganisering förändrades under 
perioden 1963-1972. I början av undersökningsperioden använde LR sig av Folkskollärar-
förbundet som ett slags hävstång för att markera sin egen position på utbildningsarenan. Genom 
att betona samhörigheten mellan akademiker till följd av genomgången utbildning markerade LR 
indirekt skiljelinjen gentemot övriga fackliga organisationer som stod öppna för lärare. Att 
Folkskollärarförbundet fick agera redskap i LR:s markerande retorik torde sannolikt bero på att 
folkskollärarna dels historiskt hade varit LR-medlemmarnas största utmanare, dels att 
folkskollärarna var de närmaste konkurrenterna vid tjänstetillsättningen i den nya grund- och 
gymnasieskolan. I den nya skolan skulle grupperna nu arbeta tillsammans samtidigt som 
respektive lärarkategori försökte skjuta fram sina positioner på utbildningsarenan. 
Folkskollärarna delade varken läroverkslärarnas utbildningsbakgrund eller socioekonomiska 
position. Genom att måla upp en hotbild under 1963-1964 med folkskollärarna i fokus kunde LR 
motivera varför akademiker tillsammans borde organisera sig för att slå vakt om sina intressen. 

LR var emellertid inte enat vad gäller klyftan till folkskollärarna, vilket tyder på att den 
närmare 120-åriga klyftan mellan dessa lärarkategorier börjat vittra sönder redan år 1963-1964. 
Huruvida detta var ett led i en sorts assimileringsprocess som initierats genom 1950- och 1960-
talets utbildningsreformer eller om processen börjat tidigare är svårt att bedöma såvida inte 
undersökningsspannet breddas. Vidare är det svårt att avgöra i vilken grad och hur många 
läroverkslärare som påverkats av 1960-talets progressiva tidsanda såtillvida att de fann det 
tidsenligt att  överbrygga klyftan till folkskollärarna. Onekligen fanns det  både positiva 
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förespråkare och kritiska motståndare inom LR vad gäller förhållandet till folkskollärarna.
Om förbundet i någon grad var splittrat inför hotbilden av “uppstickande” lärarkategorier 

1963-1964, föreföll medlemskåren vara mer enad under 1971-1972. Hotbilden mot LR och 
därmed anledningen varför akademiskt utbildade lärare borde organisera sig i LR motiverades i 
huvudsak inte längre på samma sätt, dvs. genom åtskillnad av lärarkategorier. Snarare var fokus 
på huvudorganisationen SACO:s förhållande till SAV, SAP, LO och delvis TCO, med andra ord i 
övervägande grad grupper som inte rörde sig direkt inom skolans värld. Vad kan detta ha berott 
på? 

En möjlig förklaring skulle kunna indikationerna på en assimileringsprocess som noterats i 
källmaterialet från 1963-1964. Kanske var lärarkategorierna assimilerade i högre grad 1971-1972 
efter att ha arbetat sida vid sida ett antal år i den nya grundskolan och till viss del i det nya 
gymnasiet? 

En annan förklaring skulle kunna vara att  utbildningsreformerna hade upplevts som 
turbulenta till den grad att lärarkategorierna hade sammansvetsats. Kanske var det så att 
läroverkslärarna fann det viktigare att  begrava stridsyxan och tillsammans med folkskollärarna 
stå enade mot beslutsfattarna? Mest sannolik torde förklaringen vara att  en synergieffekt av 
ovanstående teser bidrog till LR:s förändrade motiv till särorganisering. 

Den assimileringsprocess som tecknats ovan skulle även kunna sägas återspeglas i hur LR 
använde stängning som professionell strategi för att inhägna sitt yrkesområde på 
utbildningsarenan 1963-1972. LR:s stängningsförsök riktade sig under 1963-1964 primärt mot 
folkskollärare när den nya skolan skulle sjösättas. Genom att åberopa särskild behörighet och 
speciell kompetens sökte läroverkslärarna för egen del säkra jurisdiktionen över gymnasiet och 
det nya högstadiet. Under undersökningsperioden blev dock hotbilden, som tidigare utgjorts av 
folkskollärarna, alltmer diffus och vid periodens slut 1971-1972 riktades stängningsförsöken i 
stället mot obehöriga och blivande lärare. Det finns därför fog för att  påstå att folkskollärare och 
läroverkslärare i viss grad assimilerades under 1963-1972 såtillvida att LR:s stängningsförsök 
inte längre riktades mot den närmast konkurrerande lärarkategorin, dvs. folkskollärarna. 

Det torde härvidlag vara värt att  betänka vad som kan ha föranlett denna till synes gradvisa 
sammansmältning av läroverkslärare och folkskollärare. Var assimileringen främst ett uttryck för 
ideologiska förändringar hos LR-anslutna lärare såtillvida att skillnader lärarkategorier emellan 
ansågs föråldrade, vilket en del medlemmar faktiskt gav uttryck för? Vilka skillnader kan dessa 
LR-medlemmar ha haft i åtanke? Kanske var det så att  lärarkategorierna hade närmat sig 
varandra i termer av bildningstradition. Dels arbetade de nu tillsammans, dels kom de i viss 
utsträckning att få gemensamma nämnare vad gäller utbildningsbakgrunden; akademiska betyg 
fordrades av de folkskollärare som aspirerade mot att undervisa äldre elever. Eller var det 
möjligtvis så att den socialdemokratiska tidsandan, präglad av utjämningstanken, hade vunnit 
gehör hos alltfler läroverkslärare, vilket hade bidragit till att överbrygga klyftan mellan LR:s 
medlemmar och folkskollärarna?

En annan förklaring som torde vara än mer värd att betänka, är huruvida lärarförbunden 
snarare närmat sig varandra som en reaktion på välfärdsstatens etablering. Utgjorde LR 
möjligtvis ett hinder för välfärdsstaten? Lönemässigt observerade LR en klar utjämningspolitik 
från de socialdemokratiska regeringarna, som LR menade var påverkade av den enda 
centralorganisationen på arbetsmarknaden som hade politiska kopplingar, dvs. arbetarrörelsens 
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LO. Faktum är att  när SACO på laglig väg vidtog fackliga stridsåtgärder i form av strejk, vilket 
statsanställda haft möjlighet att göra sedan 1966, stannade det inte vid att arbetsgivaren, staten, 
besvarade strejken med lockout. Den socialdemokratiska regeringen drev igenom en tvångslag 
som kallade tillbaka SACO-medlemmar till arbetet. Med andra ord, kan det ha varit så att  det 
socialdemokratiska partiet, med det till SACO konkurrerande LO i ryggen, vid denna tid hade 
sådan makt att staten på sätt och vis genomsyrades av socialdemokratiska ambitioner? 
Därigenom kunde socialdemokratin underställa sig grupper såsom akademiker, som 
representerade ideal, makt och värderingar som ansågs stå i konflikt till idén om välfärdsstaten. 
En sådan teori skulle kunna förklara varför regering och riksdag valde att  gå in på arbetsgivarens 
sida i konflikten 1971 och i ett demokratiskt  land som Sverige upphäva en laglig strejk, eftersom 
staten och det socialdemokratiska partiet i betydande grad var uttryck för samma politiska kropp.

Därtill har undersökningen visat att LR ofta uppfattade att  beslut som påverkade lärarkåren 
fattades utan att LR:s medlemmar i rättmätig grad blivit  involverade. Var det för att 
läroverkslärarna möjligtvis sågs som en yrkesgrupp i konflikt med den socialdemokratiska idén 
om välfärdsstaten? Läroverkslärarna tillhörde en akademisk bildningstradition med stark 
meritokratisk prägel dominerad av män, vilket skiljde sig från den utbildning och referensram 
som svenskar flest  hade tillgång till. I motsats till den meritokratiska traditionen betonade 
skolans nya styrdokument i stället värdet  av demokratifostran och värdegrundsarbetet. Med 
andra ord, de nya läroplanerna var politiska dokument som speglade etableringen av 
välfärdsstaten. Kan det ha funnits en oro hos politiska beslutsfattare att  läroverkslärare skulle 
motsätta sig ett  slags “jämlikhetens skola” av det snitt som socialdemokratiska viljor önskade 
etablera vid denna tid? 

Vidare var LR ett  förbund för akademiker, vilka hade lite gemensamt med den då starka 
arbetarrörelsen. Akademiker tjänade bättre, hade hög status och social prestige. Bar inte 
utbildningsreformerna ett element av social ingenjörskonst? Kanske var det så att 
utbildningsreformerna inte bara hade ett framåtsyftande drag i det att utbildning kunde släta ut 
rådande klasskillnader bland Sveriges unga. Kanske syftade de turbulenta reformerna också till 
att  mera handgripligen utjämna förhållandet mellan arbetarrörelsen och vissa akademikergrupper, 
i det här fallet delar av lärarkåren. Ett sådant antagande skulle också kunna förklara varför TCO 
senare närmade sig SACO. Kanske oroades även tjänstemännen i någon grad av det 
socialdemokratiska utjämningsprojektet som välfärdsstaten upplevdes innebära. 

Med andra ord, kanske var det så att läroverkslärare och folkskollärare inte alls hade 
assimilerats p.g.a. att  skillnader lärarkategorierna emellan sågs som otidsenliga. Kanske var det 
så att lärarkategorierna inte hade närmat sig varandra nämnvärt ideologiskt sett, utan snarare att 
grupperna gått samman för att  tillsammans stå starka emot en socialdemokratisk reformiver? I 
sådana fall skulle det kunna förklara varför inte bara lärarförbunden hade närmat sig varandra vid 
slutet av 1971, utan också huvudorganisationerna SACO och TCO. 

Det torde i vilket fall stå klart att  LR inte bara närmade sig folkskollärare under 1963-1972 
genom att  grupperna till viss del arbetade tillsammans i den nya skolan, men att grupperna också 
närmat sig varandra på utbildningsarenan. Härvidlag bör frågan ställas hur denna 
sammansmältning, oavsett grad, påverkade läroverkslärarna. På kort tid, inte ens ett decennium, 
måtte läroverkslärarna inte bara vänja sig tanken på att arbeta tillsammans med en sedan 120 år 
konkurrerande lärarkategori, men även göra gemensam sak med densamma. Härav följer ett antal 
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rimliga antaganden. 
Först och främst torde detta ha inneburit svårigheter för LR:s medlemmar att hävda 

gruppens anspråk på en speciell kunskap, eftersom de olika lärarkategorierna närmat sig 
varandra men med skilda kunskapsbaser. Följaktligen blev det svårare för läroverkslärarna att 
tydligt definiera deras speciella kunskap. Därav blev det svårare för LR att vidmakthålla den 
särskilda behörighet som krävdes för att få utöva yrket. Detta komplicerades ytterligare av, eller 
kanske banade väg för, politiska krav på förändrade behörighetsvillkor som, för läroverkslärarnas 
del, olyckligtvis sammanföll med akut brist på behöriga lärare. Med andra ord, från att ha utgjort 
den del av lärarprofessionen som tidigare åtnjutit särskilda privilegier i kraft av dess speciella 
kunskap, blev det allt svårare för läroverkslärarna att bibehålla de drag som är utmärkande för 
professionella grupper. En sådan utveckling torde ha haft en negativ påverkan både på 
yrkesgruppens status och på den prestige som tidigare varit förknippad med yrkesgruppen, 
särskilt i takt  med att LR:s medlemmar närmade sig folkskollärarna vilka historiskt sett haft en 
svag meritokratisk bas. Ovanstående har därmed påvisat två processer som torde haft stor 
betydelse för läroverkslärarna: steget mot folkskollärarna och tvångslagen. 

Även om det är svårt att bedöma vilket skäl som vägde tyngst när läroverkslärarna på kort 
tid närmade sig sina forna konkurrenter, finns det all anledning att fråga sig huruvida steget mot 
folkskollärarna initierades av läroverkslärarna själva eller om det snarare var en reaktion på 
etableringen av socialdemokraternas välfärdsstat. Oavsett vilket har ovanstående visat  att detta 
bör ha påverkat yrkesgruppens status och därmed läroverkslärarnas identitet, sannolikt negativt, 
eftersom folkskollärare var en konkurrerande grupp både vad gäller klass och bildning. 

Den andra processen som torde haft stor betydelse för läroverkslärarna är tvångslagen. 
Lagliga stridsåtgärder till trots förefaller det som om läroverkslärarna rätt och slätt blev 
överkörda av arbetsgivare och politiker våren 1971, vilket indikerar hur lågt yrkesgruppens 
professionella status hade sjunkit. Det kan vara frestande att tro att yrkesgruppens status sjunkit 
markant med de turbulenta utbildningsreformer som genomfördes på 1960-talet och tvångslagens 
införande, men en annan möjlig teori är att  statusen inte hade sjunkit nämnvärt. Stundom hade 
kanske läroverkslärares status i varierande grad varit  på nivå med andra professionella 
yrkesgrupper, såsom läkare, men i början av 1970-talet hade den möjligtvis cementerats i den 
semiprofessionella gråzonen. Även detta torde ha påverkat läroverkslärarnas identitet negativt, 
eftersom gruppen därmed förlorat den prestige och det anseende som yrkesgruppen tidigare 
åtnjutit.
   

7.2. Professionella strategier och facklig kampanda
Undersökningen har visat att demarkationslinjen 1963-1964 mellan läroverkslärare och 
folkskollärare inte står att  finna som en skarp tvedräkt, utan snarare en typ av övergångszon där 
respektive lärarkategoris yrkesprojekts framsteg och motgångar smälte ihop med varandra. När 
t.ex. folkskollärarna flyttade fram sina positioner genom för dem nytillkommen behörighet,  
mycket tack vare akut lärarbrist, skedde detta oftast parallellt att läroverkslärarna flyttades upp 
en lönenivå. Genom att åberopa särskild behörighet och speciell kunskap sökte läroverkslärarna 
kontrollera sitt yrkesområde, men den akuta lärarbristen påverkade LR:s möjligheter att stänga 
de närmaste konkurrenterna ute, dvs. folkskollärarna. När delar av folkskollärarkåren tilläts 
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verka inom läroverkslärarnas yrkesfält var det direkt kopplat till lönefrågan. Konkurrenter 
släpptes in men på läroverkslärarnas villkor: det skulle återspeglas i LR-medlemmarnas 
lönekuvert. Således hindrade LR att lärarkategorierna smälte samman; klyftan nedåt kunde 
vidmakthållas såväl professionellt som i socioekonomiska termer.

Nämnvärt är att lönefrågan tycks ha fått en alltmer framskjuten position i LR:s debatt 
1963-1964 i takt med att införandet av det nya gymnasiet kröp närmare. Det är därför värt att 
fråga sig huruvida lönefrågan inte blev viktigare allteftersom läroverkslärarna kom att inse att en 
klar demarkationslinje mellan lärarkategorierna av historiskt mått inte var möjlig att 
vidmakthålla p.g.a. den akuta bristen på behöriga lärare.

Det bör samtidigt betonas att läroverkslärarna under 1963-1964 inte var helt eniga gällande 
hur de skulle bemöta förslagen om sänkt behörighet och kompetens. LR:s officiella linje vann 
inte alltid gehör hos medlemmarna, vilket var särskilt  tydligt i diskussionerna om det strategiska 
valet att organisera de vidareutbildade folkskollärarna (ÄF). Kanske var det denna oenighet, 
denna oförmåga hos LR att mobilisera alla medlemmar mot ett gemensamt mål, som bidrog till 
att  andra intressenter på utbildningsarenan bättre kunde hävda sina intressen, t.ex. vid införandet 
av de nya behörighets- och kompetenskraven? Oenigheten kan även ha påverkat läroverks-
lärarnas identitet. Från att  ha varit  en klart definierad grupp akademiker med gemensam 
bakgrund kan inkorporeringen av ÄF ha upplevts som en urholkning av den professionella och 
sociala identiteten. Var LR:s medlemmar akademiker eller inte? Åtminstone en grupp inom LR 
upplevde ÄF som ett hot såtillvida att  LR förlorade trovärdighet när förbundet  inte längre enbart 
arbetade för “renodlade” akademiker. 

Oenigheten inom LR sammanföll med en sorts allmän förvirring och osäkerhet bland 
läroverkslärarna. Det var främst genom angrepp på lönepolitiken som LR:s medlemmar 
kommunicerat sin gemensamma akademiska bakgrund, men förbundet tycktes med tiden ha 
blivit bredare. Vems intressen arbetade förbundet för? Kunde förbundet tillvarata alla 
medlemmars intressen? Dessutom problematiserades läraryrket. Var det ett kall eller ett 
förvärvsarbete? Förvirringen kan mycket väl ha påverkat det mått av ära och prestige som LR:s 
medlemmar upplevde i kraft av sin professionella tillhörighet.

Undersökningen har även visat att den klassbetingade klyftan mellan läroverkslärare och 
folkskollärare yttrade sig på ett särskilt dolt sätt  under perioden 1963-1964 i förhållande till 
tidigare. Det torde vara rimligt att  anta, att  i spåren av andra världskriget var odemokratiska 
synsätt omöjliga att försvara, därtill orättvisor. Lika värde, lika rättigheter och lika möjligheter 
var de nya rådande principerna, vilket kan ha haft betydelse för läroverkslärarnas retorik och val 
av stängningsstrategier. Förklenande uttryck såsom ”halvbildade” folkskollärare och 
”chronschougheri” skulle kanske ha upplevts som otidsenliga och kontroversiella, medan de 
under slutet av 1800- och under första delen av 1900-talet varit gängse. Samtidigt har 
undersökningen visat att dessa uttryck fortfarande förekom i försök att  stänga folkskollärare ute 
från läroverkslärarnas yrkesfält, om än i mycket begränsad utsträckning. Mot bakgrund av detta 
framstår läroverkslärarnas stängningsstrategier från 1963-1964 som mindre satiriska och mer 
sakliga med betoning på särskild behörighet och yrkesgruppens speciella kunskap. Uttryck som 
explicit  kunde kopplas till klass fick en mer undanskymd plats, vilket kan ha berott på att många 
LR-medlemmar av olika skäl fann sådana uttryck otidsenliga, kanske p.g.a. tidsandan eller för att 
klyftan lärarkategorierna emellan rentav ansågs vara förlegad.
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Medan LR aktivt tillämpade stängningsstrategin mot andra lärarkategorier under 1963-1964, 
främst folkskollärarna, var situationen en annan 1971-1972. Det förefaller ha varit svårare för 
läroverkslärarna att inhägna sitt yrkesområde genom att stänga andra lärarkategorier ute. 
Yrkesområdet öppnades upp för fler utövare, vilket torde ha påverkat yrkesgruppens status. Ju 
fler utövarna blev, desto mindre exklusiv torde yrkesgruppens speciella kunskap framstått. 
Således kan detta vara en möjlig förklaring till varför LR under undersökningsperioden i allt 
större utsträckning koncentrerade sig på att begränsa inflödet på arbetsmarknaden av 
nyutexaminerade lärare och därmed utestänga möjlig konkurrens. Att LR i mindre grad 
tillämpade stängningsstrategin under 1971-1972 kan också ha sin förklaring i att  läroverkslärarna 
hade närmat sig folkskollärarna som ett svar på den utmaning som välfärdsstatens etablering 
innebar för dessa lärarkategorier. 

Det tycks som att LR orienterade sig mer mot det fackliga hållet under 1963-1972. 
Stängningsstrategin är först och främst förknippad med professionella grupper. Kan det ha varit 
så att LR under 1963-1964 hade drag som i större grad påminde om professionella gruppers, 
varför stängningsstrategin föll sig naturlig att tillämpa, medan LR senare hade 
avprofessionaliserats till den grad att yrkesgruppen intog en mer semiprofessionell position? 
Faktum är att  den fackliga retoriken tog större utrymme i Skolvärlden, medan stängningsförsök 
förekom i allt mindre utsträckning. Det finns därför en sorts progression från att använda 
professionella strategier till fackliga strategier.

Den fackliga retoriken skruvades upp när förbundet kritiserade vad som uppfattades som 
social utjämningspolitik på akademikernas bekostnad. Härvidlag vore det intressant att betänka 
hur pass stark förskjutningen var från en professionell identifikation till en mer facklig 
identifikation. LR-medlemmar uppmuntrades ta arbeten under pågående konflikt för att få 
ekonomin att gå ihop bl.a. genom att reparera tvättmaskiner och passa barn och husdjur. Om LR-
medlemmarnas identifikation inte hade haft en stark facklig prägel, hade förbundet då kunnat 
uppmuntra dess medlemmar att ta arbeten som, i bjärt kontrast till arbetsuppgifter förknippade 
med väl ansedda yrkesgrupper, i hög grad förknippades med arbetarklassen? Detta tyder på att 
den ära som läroverkslärarna upplevde att gruppen hade kvar var begränsad, för att inte säga låg. 
Dessa människor, med lång akademisk utbildning och som tidigare åtnjutit hög prestige, kunde 
vid 1970-talets början tänka sig att reparera tvättmaskiner om det kunde hjälpa deras sak i 
arbetsmarknadskonflikter.

7.3. Vanmakt på den nya arbetsplatsen
Undersökningen har visat att maktlösheten var ett återkommande diskussionstema inom LR 
under perioden 1963-1972. Även om detta tycks ha berott  på flera faktorer var troligtvis den 
viktigaste relationen uppåt till beslutsfattare, i synnerhet Skolöverstyrelsen (SÖ). Förbundet 
riktade allvarliga anklagelser mot SÖ som handlade om arbetets organisering, t.ex. att SÖ 
försökte forcera fram en fortbildning av lärarkåren som skulle ske på lärarnas fritid. Flera 
medlemmar upplevde därför att  lärarna hade förlorat makten över sin egen tid. Därtill 
kritiserades SÖ för att undanhålla viktig information från LR:s medlemmar och inte inkludera 
läroverkslärarna i tillräckligt hög utsträckning. Således förefaller lärarnas makt över sitt arbete ha 
minskat.
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Att lärarna upplevde en förlorad makt över professionen återspeglades även i skolledningens 
sammansättning. Under 1963-1964 uppmärksammade LR rektorernas arbetssituation och tog 
ofta rektorerna i försvar, medan det under 1971-1972 förefaller ha skapats en klyfta mellan 
rektorer och lärare. Rektorer med rötter i läroverkstraditionen gav uttryck för att ha blivit 
särbehandlade till förmån för en ny generation rektorer som inte nödvändigtvis delade 
läroverkslärarnas långa akademiska utbildning. Arbetsuppgifternas förändrade karaktär gjorde att 
rektorerna påminde om administratörer snarare än pedagogiska ledare, vilket  fick flera 
läroverksrektorer att lämna yrket. 

Därmed fick LR:s medlemmar finna sig i en ny situation vad gäller skolans ledning. Deras 
närmaste chef kunde vid 1971-1972 mycket väl ha varit  en f.d. folkskolerektor eller en tidigare 
kollega med önskan om att göra karriär. Hur kan detta ha påverkat läroverkslärarna? Tidigare 
hade läroverkslärarna varit verkat i en starkt meritokratisk tradition. Arbetsplatshierarki och 
förtroende mellan medarbetare grundade sig främst på vederbörandes meriter. Vid 1970-talets 
början kunde läroverkslärarnas chef nu ha sämre kvalifikationer än dem själva, vilket torde ha 
påverkat yrkesgruppens professionella identitet negativt. 

Den klyfta som uppstod mellan läroverkslärare och den nya generationens rektorer bidrog 
troligtvis även till att läroverkslärarna fick mindre stöd från skolledningen när känningarna från 
utbildningsreformerna blev påtagliga. Arbetstiden hade ökat, elevvården hade blivit mer 
tidskrävande och att disciplinproblemen på vissa platser mycket svåra. Läroverkslärarnas 
påpekanden vann sannolikt  lite gehör hos rektorer som inte delade deras bakgrund och än mindre 
hos de rektorer som saknade pedagogisk insikt och erfarenhet. Om rektorerna inte förstod vad 
läroverkslärarna menade var å färde var givetvis chansen mindre att lärarnas krav skulle 
hörsammas av skolledningen.

Härvidlag torde det vara värt att fundera över om förändrade behörighetskrav för rektorat 
kan ha haft någon koppling till välfärdsstatens etablering. Tidigare forskning har visat att 
rektorers arbete i den nya skolan fick en starkare administrativ prägel och att rektorerna blev ett 
slags “implementerare” av den politiska viljan. Föreliggande undersökning har visat att det 
uppstod en förtroendeklyfta mellan läroverkslärare och den nya generationens rektorer. Kan det 
ha varit så att det socialdemokratiska partiet  fann det önskvärt att rektorerna byttes ut, dels för att 
underlätta etableringen av välfärdsstatens nya skola, dels minska läroverkslärarnas makt på 
utbildningsarenan eftersom denna yrkesgrupp  ansågs stå i konflikt till de politiska idéer som den 
socialdemokratiska välfärdsstaten representerade? 

Om ovannämnda teori hålls för sann, skulle detta även kunna förklara varför läraruppdraget 
förändrades i rask takt under 1963-1972? Undersökningen har visat  att många lärare inom LR 
menade att läraryrket hade transformerats med införandet av den nya skolan. Nya administrativa 
arbetsuppgifter hade tillkommit och på vissa platser t.o.m. ett ansvar att upprätthålla ordningen i 
skolan. Viktigast var förmodligen den nya starka betoningen på det demokratiska fostrans-
uppdraget, vilket tog tid och energi i anspråk från lärares kunskapsuppdrag, dvs. den uppgift  som 
historiskt var tätt förknippad med den meritokratiska kunskapstradition som läroverkslärarna 
tillhörde. Med andra ord, från att primärt ha haft syftet att utveckla och stärka elevernas 
kunskaper, var läroverkslärarna nu ålagda genom politiska styrdokument att även fostra 
ungdomarna till demokratiska medborgare. Det förefaller rimligt att anta att förskjutningen från 
kunskap till demokratifostran sannolikt hade en negativ betydelse för läroverkslärares syn på sig 
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själva och sitt arbete. Tidigare hade läroverkslärarna åtnjutit hög social prestige tack vare 
genomgången akademisk utbildning. Efter utbildningsreformerna var lärarutbildningens längd 
tämligen oförändrad, men arbetsuppgifterna hade ändrat karaktär. Läraruppdraget fick en 
starkare social prägel, vilket  resulterade i att läroverkslärares kunskapsuppdrag fick en mer 
undanskymd plats i arbetsbeskrivningen.

7.4. Avslutande reflexioner
Undersökningen har på olika sätt belyst hur läroverkslärares tillvaro ställdes på huvudet under 
1963-1972. Den meritokratiska tradition som läroverkslärarna representerade tycks ha rasat 
samman under trycket från välfärdsstaten. Många läroverkslärare ville ogärna ge upp  de 
privilegier som deras akademiska bakgrund hade givit  dem och gjorde därför motstånd men inte 
utan att  uppleva nederlag. Under denna reformintensiva period tycks få beslutande organ ha varit 
lyhörda för LR-medlemmarnas åsikter och arbetssituationen försämrades i rask takt. Indikationer 
pekar på att läroverkslärare i viss utsträckning förlorade sin tidigare socioekonomiska position, 
som varit förknippad med prestige och högt socialt anseende, varför det går att anta att den 
tidigare starka klassidentiteten påverkades negativt och likaså den professionella identiteten. 
Efter närmare ett  decennium av utbildningsreformer föreföll det socialdemokratiska partiet vara 
den starkare parten. Hade den socialdemokratiska utjämningspolitiken, för vilken LR menade att 
dess medlemmar var måltavla, slutligen segrat?

Det bör nämnas att föreliggande slutsatser endast är generaliserbara i begränsad 
utsträckning. Exempelvis var stängningsstrategierna sannolikt  inte de enda strategier som 
läroverkslärarna använde sig av för att hävda sina intressen på utbildningsarenan. Vidare kan 
klassbegreppet definieras på andra sätt än genom de nyweberianska analysvariabler som här 
använts, dvs. prestige, ära och anseende. Därtill skulle det  kunna vara intressant att undersöka 
källmaterialet utifrån andra teoretiska ramverk än det nyweberianska konfliktperspektivet, 
exempelvis en diskursanalys i Michel Foucaults anda.

Dessutom behövs ett fördjupat genusperspektiv för att kunna ge en mer komplett bild av det 
historiska förloppet. I källmaterialet är det främst männens röst som träder fram, men under 
1960- och 1970-talen började alltfler kvinnor att förvärvsarbeta. Det torde vara intressant att se 
hur den kvinnliga emancipationen togs emot av LR:s manliga medlemmar, som historiskt utgjort 
förbundets stora kärna, särskilt eftersom det finns tecken i källmaterialet som visar att  det fanns 
en växande skara kvinnor inom förbundet som vid 1970-talets början i allt högre grad sökte göra 
sina kritiska röster hörda. Det torde därför finnas en forskningslucka att fylla för att skapa en 
bättre förståelse för de stora förändringar som skedde under 1950-, 1960- och 1970-talen.

Avslutningsvis, med all den diskussion som i dag förs om läraryrkets avprofessionalisering 
torde det anstå framtida forskning inom det utbildningshistoriska fältet att  närmare undersöka 
perioden 1960-2000. Genom en historisk återblick skulle det kunna vara möjligt att bättre förstå 
läraryrket i dag och nuvarande skolutveckling, och därmed kunna säga något om vart skolan är 
på väg. Kan det ha varit så att många av de utmaningar som lärare i dag står inför kan härledas 
tillbaka till 1960- och 1970-talen, nämligen en utmanad yrkesstolthet och en djup spricka mellan 
lärarkåren och beslutsfattare, politiker och andra intressenter på utbildningsarenan?
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8. Sammanfattning

Syftet med denna uppsats har varit att inom det utbildningshistoriska fältet undersöka 
läroverkslärarnas yrkesprojekt i termer av identifikation som kan kopplas till klass och status 
under perioden 1963-1972. Uppsatsen har fokuserat hur läroverkslärarna motiverade gruppens 
särorganisering och betydelsen av yrkesgruppens akademiska bakgrund. Vidare har 
professionella strategier undersökts för att visa hur läroverkslärarna sökte slå vakt om sitt 
yrkesområde. Därtill har läroverkslärares makt över sitt arbete undersökts, i synnerhet 
relationerna till skolledning och beslutsfattare. Gemensamt för ovanstående undersöknings-
områden har varit att  analysera läroverkslärarnas klassidentitet  och professionella identitet samt 
diskutera hur dessa identiteter förändrades under den för läroverkslärares del turbulenta perioden 
under 1963-1972, en period präglad av utbildningsreformer och skolkonflikter.

Det har på olika sätt belysts hur läroverkslärarnas socioekonomiska position och 
meritokratiska bildningstradition utmanades under denna period. Indikationer pekar på att detta 
mycket väl kan ha varit resultatet av ett starkt socialdemokratiskt parti som förde en medveten 
utjämningspolitik i kölvattnet av välfärdsstatens etablering. Som en reaktion på välfärdsstatens 
etablering förändrades de sätt varmed läroverkslärarna motiverade gruppens särorganisering och 
likaså vilka grupper som blev måltavlor för läroverkslärarnas stängningsförsök. På kort tid tycks 
den 120 år gamla klyftan delvis ha vittrat sönder mellan läroverkslärare och folkskollärare, men 
det  är svårt att avgöra om detta i förstone var ett resultat av att klyftan ansågs otidsenlig eller om 
lärarkategorierna snarare sammansvetsades, akademiker och tjänstemän, som ett svar på den 
mycket aktiva skol- och arbetsmarknadspolitik som socialdemokraterna förde.

För läroverkslärarnas del innebar 1960-talet och början av 1970-talet att det blev allt svårare 
att  vidmakthålla klyftan nedåt, både i termer av klass och profession. Avståndet till folkskol-
lärarna krympte. Sprickan mellan LR:s medlemmar och beslutsfattare växte sig större och 
bredare, särskilt genom att en förtroendeklyfta uppstod mellan lärare och skolledare. 
Läroverkslärarna upplevde därmed att deras makt över arbetet minskade, vilket kanske blev 
tydligast när den socialdemokratiska regeringen upphävde yrkesgruppens lagliga strejk och 
tvångsåterkallade läroverkslärarna till arbetsplatsen. För att klara den fackliga konflikten hade 
LR dessutom uppmanat sina medlemmar att ta lågstatusarbeten. Den väl ansedda akademikern 
som tidigare åtnjutit hög prestige och känt en speciell yrkesstolthet tycks vid 1970-talets början 
ha bytts ut och, lite tillspetsat, blivit en marionett i den socialdemokratiska välfärdsstaten.

Det har även framkommit att LR under perioden till viss del var splittrat. Några medlemmar 
var inte redo att ge upp de privilegier som de tidigare kunnat göra anspråk på i kraft av sin långa 
akademiska utbildning, medan andra menade att  vissa förändringar var tidsenliga, även om detta 
skulle betyda att yrkesgruppens privilegier kunde komma att påverkas. Det har dock klarlagts att 
LR:s medlemmar blev alltmer sammansvetsade mot undersökningsperiodens slut, troligtvis som 
en reaktion på de utmaningar gruppen upplevde att läroverkslärare stod inför. 

Syftet med denna uppsats har varit att  fylla en lucka i den utbildningshistoriska forskningen. 
Ändock återstår mycket arbete för att  göra den historiska bilden skarpare, särskilt ur ett 
genusperspektiv, vilket inte har behandlats i denna uppsats.
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