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Titel: Who is going to make the decisions- A study of teachers’ thoughts of the 

Comprehensive schoolsystem 

Abstract: 

1962 a new swedish schoolsystem was accepted called Comprehensive school. The study observes 
how the discussion of the new schoolsystem looks like in the Union magazine Skolvärlden during 
the 1970-1969. The study shows how teachers’ thoughts about a schoolsystem which are including 
all children, no matter what economic statues the have got. Teachers’ need more time to connect 
with the pupils’.  In the other schoolsystem they did not have that kind of issues that might occure 
now. Some children from a less education background find it difficult to fit in in the comprehensive 
school. Teachers’ do not know how to handle those children which are interrupting their classes. 
As a reason of that special-need education are developed during the decade. The reason of that is 
that all children in Sweden from now have to go to school for nine years according to the law.  
 
Teachers’ also believe that the politicians are interfering a lot in school matters. As an example of 
that Ingvar Carlsson are saying that school need time to reconnect to the new circumstances. 
Though the former minister of education Olof Palme in the beginning of the decade says that 
teachers actually need to be more aware of the importance of internationalization in every subject 
not just the social subjects. Instead teachers rather will prefer to work by them self to implement 
the new conditions from the curricula and new research. They should instead leave the education 
to the teachers that actually have got the education and the knowledge about how to teach children. 
Teachers’ are also irritated of the low wages according to their harder labor circumstances. They 
believe that other parts of the labor market have got better incomes and conditions. 
Skolvärlden thinks that LO as an organisation connected to the Socialdemokratic party has 

priveligies that they do not. In the 1975 teachers are prepared to fight for better circumstances 

and the are very angry at LO who do not want to support them. Skolvärlden thinks that the 

reason of that is because LO does not think that education is important, which they actually 

should have thought. The reason of that is because education from now on is very important for 

a society development.  
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1. Inledning 
Läraren och dess roll ifrågasätts inte sällan i dagens mediedebatt. Vissa talar snarare om att lärarna 

sedan 1990-talet av-professionaliserats. I forna tider var läraren den som förmedlade kunskaperna 

till eleverna och var kunskapsbäraren. Idag ser vi snarare en annan typ av pedagogik som syftar 

till att eleverna ska kunna tänka och agera själva, vilket därmed krävs av dem i det samhälle de 

kommer att ta del av framöver. På 1990-talet fick kommunerna huvudansvaret för skolan och 

dessutom infördes möjligheten att driva privata skolor, vilket tidigare inte varit möjligt. Få saker 

som skolan tenderar att få människor att vilja ge sig in i debatten, eftersom det är något vi alla kan 

relatera till. 

Anna Ekström som är minister i den nuvarande regeringen beskrev på Skolpolitisk-dag i 

andrakammarsalen att hon således själv valde att bli jurist eftersom det under hennes tid var svårt 

att komma in på lärarutbildningen1. Det har alltså funnits tider då yrket som sådant har betraktats 

som eftertraktat, vilket det idag inte alls finns spår av. Snarare handlar debatten som sådan om 

hur man ska få rätt personer att söka till utbildningen. Därmed är det förhållandevis intressant att 

se hur debatten kring skolan och lärarna såg ut under den period då det var svårt att komma in på 

läroverken.  

Samtidigt sägs det att skolan är en samhällsspegel och att det som sker där är en påminnelse om 

hur det ser ut i vår omvärld. Omvärlden har förändrats, men frågan är då om det är nya 

bekymmer som uppstår eller är det i själva verket så att det är liknande som får nya perspektiv. I 

Runfors avhandling citerar hon en lärare som beskriver hur den under dagen burit elevernas 

misslyckande och bitterhet på sina axlar2. Mötet mellan elev och vuxen äger ofta rum i skolan, 

vilket därmed gör att läraren tenderar att uppleva både glädje och motgång. 

Hur som helst anser jag att den mediebild gällande skolan som framkommit ofta är onödigt 

dyster. Där både lärarna som yrkeskår inte minst framställs som inkompetenta samt ett bristande 

ledarskap. Inte minst kunde vi se det när regeringen nu presenterade sina åtgärder för skolan. 

Vilka förespråkade tydligare ordningsregler och förbättrad kommunikation med vårdnadshavare. 

Dessutom behövde den svenska lärarkåren utveckla sitt ledarskap och det hade man funnit att 

lärarna fått alldeles för lite utbildning i på de svenska lärosätena3.  

Fortsättningsvis finns det även en bild av att svenska elever tenderar att prestera allt sämre, vilket 

då får dem att framställas i en mer betydligt sämre dager än för 15 år sedan. Så frågan är helt 

enkelt var det bättre förr i ett förhållandevis nära tidsperspektiv till Enhetsskolans införande. Mot 

den bakgrunden skulle jag därmed anse att det vore intressant hur bilden av läraren och eleven 

framträdde under 1970-talet. Årtiondet som sådant är intressant eftersom det under 10 år pågått 

en allt hätskare jämställdhetsdebatt, vilket bidrog till förändringar både på samhällsnivå och för 

familjerna. Detta var ett led av att det fanns ett behov av att kunna ställa om arbetskraften. 

Enhetsskolans införande medförde också en nioårig skolplikt för alla oavsett socioekonomisk 

                                                             
1 Ekström, Anna Skolpolitiskdag [2016-11.18] 
2 Runfors, Anne 2003 s.67 
3 Lärarnas Tidning [2017-01-18] 
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bakgrund, vilket därmed ställde nya krav på att den nya skolan skulle kunna hantera alla elever. 

Det gjorde det även möjligt för alla oavsett bakgrund att göra en klassresa genom att söka till 

högre-utbildning. 
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2. Syfte och frågeställningar  
Att undersöka hur diskursen av läraren såg ut under 1970-1979 i den fackliga tidskriften 

Skolvärlden. Här tänker jag använda mig av den fackliga tidskriften Skolvärlden som förvaras vid 

Tam-arkivet, för att se vilka diskurser som framträder. 

• Skiljer man på manliga och kvinnliga lärare 

• Hur verkar fackförbunden för att främja lärarnas intressen 

• Hur framträder synen på eleven  

• Hur beskrivs lärarnas arbetsmiljö och synen på yrkesrollen 

2.1 Avgränsningar 
För att kunna svara på mina frågeställningar har jag valt av litteratur som både rör 

Utbildningshistoria, Utbildningssociologi, Välfärdshistoria, Genus samt även politisk historia med 

särskild inriktning av Socialdemokratin. Motivet till vald litteratur är att skolan som så kallad 

kontext tenderar att tangera alla dessa olika fält. Vidare har jag använt svensk och internationell 

litteratur som källor och jag har dessutom använt mig av vissa ursprungskällor. 

Fortsättningsvis har jag även valt att ta med litteratur som behandlar Folkskolan och orsaken till 

varför man valde att gå över till enhetsskolan. Bakgrunden till detta är således att jag funnit det 

relevant för denna studie eftersom historien ibland måste ses i mer linjära drag. Dessutom är det 

så att Folkskolans historia även tangerade enhetsskolan. Folkskolan kan även kopplas till 

utbildningshistorian och genom att tillämpa den typ av källor har jag så att säga fått ett större 

helhetsperspektiv. 

I mitt material använder jag också forskning från sociologer som Pierre Bordieu och Basil 

Bernstein. Orsaken till det är helt enkelt att jag funnit att de forskat om hur klassbakgrund i 

utbildningssystem tar sina uttryck. Forskningen som sådan utgår dock från Bordieus Frankrike 

och Bernsteins Storbritannien. Dessa studier kan dock anses som överförbara till Sverige och har 

inte sällan tillämpats för att studera hur klassbakgrund yttrar sig inom inte minst 

utbildningssociologi. 

Mot bakgrunden att skolan dessutom är en politiskt-styrd organisation blir frågor som behandlar 

olika politiska reformer och inte minst kunskapssynen viktig att kartlägga. Dessutom var det 

Socialdemokraterna som dominerat inom den svenska politiken och därför har jag valt att utgå 

från deras perspektiv. 

I studien befinner vi oss i den värld där skolan kan ses utifrån att vara en egen slags diskurs, ur 

vilken för att kunna få en helhetsbild måste kopplas till delar av den samhälleliga kontexten. Min 

studie kan därmed även betraktas utifrån att vara tvärvetenskaplig. Jag har som teori därför valt 

att använda Michael Foucaults Kritiska diskursanalys. 
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2.2 Källmaterial och tidigare forskning 
Christina Florin är Professor emeritus vid Stockholmsuniversitet i Kvinnohistoria. Florin har i 
denna skrift kartlagt hur den svenska skolan sett ut från Folkskolan till enhetsskolan. I rapporten 
beskriver Florin de olika perspektiv som utvecklingen av utbildningsväsendet kan ses ur. Orsaken 
till varför makthavare och samhället i stort behövde utbildning. Vidare har hon forskat mycket om 
kvinnohistoria och hon redogör även för den stigmatisering som fanns inom Folkskolan och 
orsaker till varför man behövde reformera det. Där anger hon bland annat att en av orsakerna till 
just att enhetsskolan infördes berodde till stor del på den växande Medeklassen. 
 
Yvonne Hirdman är Professor i historia och är en av de främsta vad det gäller just genusforskning. 
I den här studien har jag således valt att använda Att lägga livet till rätta samt boken Genus. Genus 
perspektiv återfinns i båda böckerna där Hirdman förklarar varför det såg ut som det gjorde under 
1970-talet samt vilka orsaker och konsekvenser det fick för familjerna, vilket är lämpligt i detta 
sammanhang. Båda böckerna är en tidsspegel över hur det såg ut under denna tidsperiod. 
Dessutom diskuteras resultatet av olika politiska reformer som kan anses viktigt. 
 
Klas Åmark professor i historia har bedrivit omfattande välfärdsforskning och tillsammans med 
sociologer. Hans bok som heter 100 år av välfärdshistoria bidrar med politiska reformer, som kan 
anses vara en samhällsspegel över hur diskussionen sett ut och hur politiker verkat för att förändra 
samhället. Den behandlar också hur detta har påverkat den lilla människan och även familjen.  
 
Åsa Lindeborg är en svensk journalist och har dessutom disputerat i Historia vid Uppsala 
Universitet. I sin avhandling skriver Lindeborg om hur Socialdemokratin sett ut och påverkat 
samhället ur ett kritiskt perspektiv. Vidare visar även författaren orsaker till varför partiet valt att 
genomföra vissa reformer och vad synsättet grundat sig på. När enhetsskolan införs är det 
Socialdemokraterna som innehar makten och har haft sedan 1930-talet. De har därför kunnat 
påverka politiken och reformer på ett sätt som inte andra partier har.  
 
Ytterligare litteratur som behandlar skolans litteratur är inte minst antologin Lärande skola och 
bildning, vilken tillämpas flitigt på lärarutbildningen. De forskare som står som redaktörer för den 
är framstående forskare som Liberg, Säljö och Lundgren och har därmed inriktat sig på 
skolforskning både ur historiskt perspektiv, men även hur synen på undervisningen sett ut. 
Dessutom har de även kartlagt vilka dominerande didaktiska inslag som funnits samt de 
psykologiskteorier som ligger till grunden. Det mesta som man vill veta om skolan både ur 
historiska, didaktiska, skrivningar i läroplaner, genus samt konsekvenser av detta finner vi just i 
denna bok. För att få ytterligare perspektiv på Skolans historia har jag även tillämpat Richardssons 
bok svensk utbildningshistoria som beskriver hur det har sett ut inom både Folkskola och 
Grundskola. Boken ger läsaren en tidsresa över hur utbildningsystemet varit utformat samt 
ytterligare en antologi av Esbjörn Larsson och Johannes Westberg. De behandlar således samma 
områden, men för att sedermera få mer djup har jag valt att även titta på deras forskning. 
 
I mitt metodavsnitt refererar jag till Bryman som beskriver Samhällsvetenskapliga metoder, men 
för att även få in mer historiska metoder och förhållningssätt har jag även tillämpat John Tosh som 
skriver om metoder samt olika teorier som kan bidra med analysinstrument vid behandling av 
materialet. Fortsättningsvis har jag som teori tillämpat Kritisk diskursanalys som baseras på Michael 
Foucaults teori om att det finns olika diskurser i olika kontexter. I detta sammanhang behandlar 
jag skolan som därmed kan betraktas utifrån att vara en kontext, men kopplar även det till den 
större samhällskontexten. Vidare har jag använt boken Diskursanalys som teori och metod av 
Marianne Winther Jörgenssen samt Louis Philips. 
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3. Historisk bakgrund 

3.1 Den svenska folkskolan 
I Sverige har vi sedan 1842 haft det som betecknas som Folkskolestadgan. Florin anger tre olika 

grunder till varför den kom att införas4. Det första argumentet handlar om att samhället hade 

förändrats och den tekniska utvecklingen krävde en ny typ av kunskap. Vidare beskrivs det att det 

kommit igång en slag demokratiseringsprocess som grundade sig i att det krävdes att den stora 

massan fick tillgång till en viss utbildning. De liberala krafterna växte sig dessutom starkare under 

1800-talet, vilket gjorde att de konservativa som snarare motverkat att de lägre klasserna skulle få 

utbildning fick ge vika. Fördelarna med en skola för alla var givetvis också att läs och 

skrivkunnigheten förbättrades avsevärt och individen och kollektivet kunde lättare ta del av det 

samhälle de alla var en del av. De kunde också stärka sig i rätten att värna om de egna 

rättigheterna. Men det viktigaste av allt var trots allt den nya Folkskolan skulle gynna samhället i 

stort. Dessa perspektiv ovan kopplar samman Folkskolan med samhällsutvecklingen5.  

Florin menar dock att det även finns ett ytterligare perspektiv som snarare betonar vikten av man 

genom ett utbildningsväsende genom sin utformning snarare kan tillämpa en slags skolning i att 

de lägre klasserna skulle veta sin plats6. Ett tredje perspektiv betonar vikten av den politiska 

utveckling som skedde under 1800-talet. 1800-talet är århundradet då nationsbyggandet pågår för 

fullt och likaså i Sverige7. Betoningen på vikten av utbildning handlade om att staten på något sätt 

skulle bygga starka band mellan sig och individen. Detta var alltså en del av det nationsbygge som 

skulle kunna garantera statens starka ställning8. 

Skolsystemet som sådant kan dock anses ha varit förhållandevis stigmatiserat. Florin menar att 

den kan anses ha varit för arbetare och enklare människor9. De ur de mer bemedlade klasserna 

satte sina barn i privata skolor10. Folkskolan som sådan kan inte betraktas utifrån någon helhet. 

Utan kunde bestå av olika delar så som exempelvis: Småskolan och Flickskola. Pojkar och flickor 

var alltså separerade11. Det kan även diskuteras vilken möjlighet människor hade för att kunna 

delta aktivt i skolans undervisning. Ändå har staten varit intresserad av att befolkningen som 

sådan skulle skolas in i samhället och där har idén om skolans roll varit förhållandevis stark. Detta 

kunde vi inte minst se i vissa ansatser som Eric Gustav Geijer skrev som betonade att skolans 

främsta uppgift således var att fostra så många medborgare som möjligt12. Grunden till 

folkskolans inträdande går att finna i att det fanns ett behov av att ha en läskunnig befolkning. 

Den nya industrialiseringen som sådan krävde så att säga en viss typ av läskunnighet. Florin  

menar att de allra flesta forskare kan anses vara eniga gällande att den kom att skapa en 

                                                             
4 Florin, Christina (2010) ss. 2-3 
5 Florin, Christina (2010) ss.2-3 
6 Florin, Christina (2010) ss.2-3 
7 Hedenborg, S & Kvarnström, L (2013) ss. 14-15 
8 Florin, Christina (2010) ss.2-3 
9 Florin, Christina (2010) ss.2-3 
10 Florin, Christina (2010) ss.2-3 
11 Richardsson, Gunnar (2010) ss. 78-79 
12 Richardsson, Gunnar (2010) ss. 52-53 
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grundförutsättning för demokratiseringen genom att den svenska befolkningen nu fick 

grundläggande kunskaper i läsning och skrivning, vilket tidigare inte förekommit13. Däremot kan 

vi se att Sverige varit ett föregångsland gällande läsning, eftersom varje husbonde varit tvungen 

att lära familjen och tjänstehjon att läsa till viss del14. 

Att den nya Folkskolan kom att införas berodde till stor del på de stora samhällsförvandlingar 

som skedde under 1800-talet15. Det nya samhället kom att skapa nya samhällsklasser som inte 

tidigare funnits i det agrara samhället. En av de samhällsklasser som växte sig allt starkare under 

detta århundrade var Medelklassen som därav fick en förhållandevis stark position i samhället. De 

kunde därför kräva vissa typer av förändringar ur vilka skulle gynna deras egen klass16. 

Medelklassen kom därmed att efterfråga en ny skola som gav bättre möjligheter och skulle gynna 

deras barns utbildningsmöjligheter. I folkskolan ingick vissa typer av ämnen som eleverna skulle 

lära sig. Skolformen kom att genomföra olika typer av förändringar under slutet av 1800-talet och 

även i början på 1900-talet17. Det innebar generellt att barnen gick ett visst antal dagar i skolan. 

Beroende på betyg och om föräldrarna sedan kunde låta barnen fortsätta sina studier, kunde de 

om möjligt fortsätta i Realskolan, vilket skulle kunna likställas med Gymnasiet. Det gav sedan en 

möjlighet att söka in på de högre läroverken18. Detta skolsystem gjorde det möjligt för de ur 

bättre klass att söka in på läroverken. I utredningar visade detta också att man tenderade att tappa 

en stor del av befolkningen som borde ha möjlighet att söka sig till Läroverken. Det nya 

kunskapssamhället behövde utbildad personal och även en möjlighet att ställa om 

arbetsmarknaden om det så krävdes19. 

3.2 Folkhemmet och utbildning 
I den allt mer framväxande Socialdemokratin myntades begreppet Folkhemmet, något som är 

starkt förknippat med partiet20. Främst var det Per Albin Hansson som byggde upp begreppet 

och det är starkt förknippat med socialreformer och arbetsmarknadsmässiga förbättringar som 

arbetades fram mellan arbetsmarknadensparter och fackföreningar21. Bakgrunden till detta var att 

det under 1930-talet skett för många arbetsmarknadskonflikter, vilket i sin tur både missgynnade 

tillväxt och villkoren för arbetarna samt även företagare22. Det behövdes skapa ett så kallat lugn 

och i detta kölvatten kunde Folkhemmet växa sig starkt. Folkhemmet som ideal byggde på att 

medborgarna skulle vara goda arbetare som var lydiga. Staten skulle med olika försäkringar ge 

medborgaren den trygghet och delar av socialförsäkringsskydd som började byggas ut23.  

Partiet är i grunden en rörelse som genom att organisera sig och som ett led av att bibehålla sin 

                                                             
13 Florin, Christina (2010) s.4  
14 Lundgren, U & Säljö, R (2014) ss.56-57 
15 Richardsson,Gunnar (2010) ss. 47-49 
16 Larsson, E & Prytz, J (2015) ss.134-137 
17 Florin, Christina (2010) ss.8-12 
18 Larsson, E & Prytz, J (2015) ss. 148-150 
19 Richardsson, Gunnar (2010) ss.72-73 
20 Trädgård, L & Berggren H (2006) ss. 66-69 
21 Åmark, Klas (2011) ss.136-137 
22 Åmark, Klas (2011) ss.136-137 
23 Trädgårdh, L & Berggren, H (2006) 66-69 
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position så insåg man värdet av socialisering. Bildning ansågs vara fostrande och något givet inom 

Socialdemokratin, för att dels kunna uppnå socialisering24. Det kan betraktas utifrån att vara en 

del av rörelsen, något man skulle fostras in i. Partiet har dessutom inte sällan kritiserats för att 

styras av personer med akademisk bakgrund. De akademiska ansåg att utbildning var viktigt för 

att jämna ut skillnader. Folkhemmet som sådant betonade vikten av att den gode arbetaren gick 

till sitt arbete och bidrog till samhället. Barnen skulle fostras till demokratiska medborgare som 

kunde hyfs och dessutom kunde förhålla sig kritiska25. Därmed var utbildning oerhört viktigt. 

Inom den Socialdemokratiska ideologin finner vi ju också tankar som menar att alla ska ha rätt till 

likvärdig utbildning26. 

Dessutom visste man att det nya samhället var i behov av adekvatkunskap och därmed behövde 

man omforma utbildningsväsendet till att anpassas till mer moderna mått. Barnen behövde 

grundläggande kunskaper i svenska, matematik och språk. Dessutom behövde landet mer 

akademiker som kunde bidra med sin spetskompetens27. Det var alltså inte längre så att det skulle 

rikta sig till de mer etablerade grupperna i samhället. Att förändra utbildningssystemet var en del 

av det nya samhällsbygget. Dessutom beskriver Florin att ett ytterligare bekymmer för Folkskolan 

att hantera var de stora elevkullarna under 1940-talet, eftersom det var så många som ville gå 

vidare till Realskolan. Detta kom främst att drabba den starka Medelklassens barn som därmed 

fick svårigheter att söka in till högre utbildning28. 

  

                                                             
24 Berg, A & Edquist, S (2015) ss. 220-221 
25 Trädgårdh, L & Berggren, H (2006) ss. 66-69 
26 Socialdemokraternas partiprogram (2010) 
27 Lundgren , U & Säljö, R (2014) ss.92-93 
28 Florin, Christina (2010) ss.8-12 
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3.3 1970-talet ett virrvarv av politiska strömmar 
För att överhuvudtaget kunna göra en analys av skolan bör man så att säga sätta sig in i den 

samhälleliga kontext som skolan var en spegel av. Focault anser också att det kan vara värdefullt 

vid tillämpning av en diskursanalys att koppla innehållet till en större kontext29. De politiska 

reformer och diskussioner som pågick i samhället blir därför av betydelse, för att kunna förstå 

tidsandan. Politiker oroade sig över inte minst den allt mer minskade barnafödandet, vilket skulle 

kunna få den orsak att det skulle bli svårt att förse den svenska arbetsmarknaden med 

arbetskraft30. Alltså genomfördes flera olika reformer för att få fart på detta bland annat 

föräldraförsäkringen. Samtidigt hade 1960-talets arbetsmarknadspolitik verkat för att kvinnan 

skulle etablera sig på arbetsmarknaden. Ett resultat av detta var att både barnomsorg och andra 

delar av den offentliga sektorn kom att byggas ut31. Även kvinnans arbetsförhållanden och 

lönesättning kom att diskuteras livligt under detta årtionde. 1972 talade Olof Palme i ett 

anförande på den dåvarande S-kongressen om vikten av att kvinnor skulle få jämlikare villkor. 

Hirdman menar dock att det kanske inte främst just var han som drev dessa frågor utan att 

kvinnor inom fackföreningar drivit detta hårt32.  

Vi vet också att förbund som TCO drev frågor som handlade om att kvinnor skulle få 

möjligheten att delta allt aktivare på arbetsmarknaden33. Orsaken till detta var givetvis att det 

behövdes fler som arbetade inom den offentliga sektorn. 1970-talet kom också att präglas av den 

heta jämställdhetsdebatten. Kvinnor och män skulle numera särbeskattas. Kvinnan skulle inte 

längre känna sig beroende av sin man utan skulle vara betydligt mer självständig34. 

 

  

                                                             
29  Jørgensen, M & Phillips, L (2000) ss.68-69, 70-71 
30 Hirdman, Yvonne (2010) ss. 166-170 
31 Åmark, Klas (2011) ss. 222-224 
32 Hirdman, Yvonne (2010) s.167 
33 www.tco.se [2017-05-27] 
34 Hirdman, Yvonne (2010) ss.163-164 

http://www.tco.se/


14 
 

4. Enhetsskolans framväxt  

4.1 Fostran av demokratiska medborgare 
Diskussionen gällande ett nytt skolväsende i Sverige inleddes redan under 1920-talet, men kom 

först att bli aktuellt efter andra världskriget. Motivet till detta var att det svenska 

utbildningsväsendet utgått mycket från den tyska forskningen tidigare, men i och med orsaken av 

andra världskriget började man snarare att se på det amerikanska skolväsendet35. Där alla hade en 

rättighet till en viss utbildning. Den svenska skolan var innan enhetsskolan starkt stigmatiserad 

både ur socioekonomiska perspektiv och även ur genusperspektiv. Där flickor utbildades till 

traditionella kvinnoyrken. Det förekom också rena Flickskolor36.  

Kravet på ett jämlikare utbildningsystem kom från vänsterkretsar. Bakgrunden till detta går 

givetvis att finna i den allt mer växande och stärkta Socialdemokratin, som arbetade fram både 

nationalekonomiska lösningar likväl som sociala37. Även de enklare arbetarbarnen kunde anses 

som bildbara, trots den enkla bakgrunden. Sverige behövde en utbildad befolkning och därav 

fanns det ett behov av att fler dessutom skulle kunna göra klassresor, genom att ta sig in på högre 

utbildning38. Kvinnliga förebilder som Alva Myrdal kan inte heller förringas, eftersom hon var 

kvinna och kan anses ha haft ett stort inflytande över hur det svenska folkhemsbygget skulle 

regisseras39 .1946 tillsattes en skolkommission där bland annat Tage Erlander ingick. Förslaget 

som sedan kom att presenteras som ett förslag krävde därmed att svenska barn nu skulle gå nio år 

i grundskolan och engelska skulle bli ett obligatoriskt ämne40. Dessutom krävde den nya 

arbetsmarknaden och samhället helt andra kunskaper vilket också var en ytterligare orsak till att 

utbildningsystemet behövde ses över.  

Motivet till att skolan i Sverige genomgick förändringar berodde bland annat på att det fanns ett 

stort behov av att värna om den svenska demokratin. Från att ha varit en segregerad skola där 

barn som kom från bättre socioekonomisk bakgrund tenderade att få en betydligt bättre 

utbildning skulle således alla få tillgång till en likvärdig utbildning41. Demokratin kunde efter två 

världskrig och ett efterföljande kallt krig så att säga inte garanteras under någon form. Därmed 

krävdes det av samhället att man skapade medborgare som passade in i ett demokratiskt samhälle. 

En bättre grund för det än skolan, kunde man inte hitta. Vid utredningarna som startades under 

1956, då begreppet enhetsskola skulle utredas förekom det bland annat rent pedagogiska 

frågeställningar. Dessa gällde bland annat frågeställningen om vilken pedagogik som skulle kunna 

anpassas till alla elever oavsett bakgrund42.  

Sociologer som bland annat Bordieu har inte sällan talat om att elever som kommer in i skolan 

                                                             
35 Lundgren, Ulf (2014) ss.88-89 
36 Richardsson, Gunnar (2010) ss.52-53 
37 Edgren, H (2015) ss. 121-124 
38 Edgren, H (2015) s. 123 
39 Hirdman, Yvonne (2007) s. 182 
40 Richardsson, Gunnar (2000) ss. 72-73 
41 Lundgren, Ulf (2014) ss.92-93 
42 Lundgren, Ulf (2014) ss.208-209 
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tenderar att ha olika kulturella kapital med sig. Det innebar exempelvis att den skola som byggde 

på den borgerliga principen så att säga skulle kunna stå inför en svårighet att anpassa sig efter 

elevernas olika bakgrund43. I den mer borgerliga miljön stimulerades barn tidigt med litteratur, där 

inte sällan modern kom att läsa för barnen. Detta stimulerade sedan läs och skrivutvecklingen. 

Tittade man även på lärarnas bakgrund fann man inte sällan att många kom från en borgerlig 

miljö. Detta har även personer som Bernstein tittat på där han i olika studier under 1960-talet 

kommer fram till att personer från enklare bakgrund tenderar att få ett betydligt enklare språk 

vilket därmed gör det svårare för dem att nå bättre resultat i skolan44. Bland annat kunde 
Bernstein i sin studie se att en mor tillhörande medelklassen förklarade mer för sina barn om de 

exempelvis gjorde något fel. Det skapades så att säga en kontext kring situationen. Medan de i 

arbetarhemmen inte alls förekom den kontextualisering alls utan där kunde en förälder säga 

kortfattat att du har gjort fel, utan att ge en förklaring på varför. Medelklassens barn fick alltså 

med sig ett rikare ordförråd som därmed också kunde anpassas bättre till olika socialkontexter, 

vilket den ur lägre klass kom att sakna beroende på den torftigare språkmiljö som barnen växte 

upp i45. 

4.2 Psykologi och didaktik 
Dessutom kom kraven på den nya skolan helt plötsligt att medföra en större kunskap kring både 

psykologi och didaktik. Därmed kom Utbildningsforskningen att efterfrågas, vilket dessutom 

gjorde att det krävdes mer jämförelse med andra länder än tidigare46. Ett resultat av detta var 

därmed att Utbildningsforskningen blev komparitiv, för att man på så sätt skulle kunna jämföra 

med andra länder47. Vid införandet av läroplanen, kom olika amerikanska forskare att prägla den 

nya läroplanen, som skulle vara den nya skolans styrdokument. Exempelvis Dewey utgick från sin 

tes som handlade mycket om att barnen skulle lära genom att göra48. Det förekom givetvis 

mycket inslag från behaviorismen där mycket gick ut på att upprepa lärandet, utan någon slags 

reflektion. Det man kan konstatera var dock att den svenska läroplanen och de didaktiska 

inslagen baserades på amerikansk forskning49. 

Även om man kan se att Dewey fick ett visst inslag så var den dominerande teorin inom 

utbildningsväsendet Behaviorismen. Dock var det så att personer som Dewey tenderade att utgå 

från didaktiska inslag där de demokratiska processerna fick mer utrymme. Man skulle lära för att 

kunna förhålla sig kritisk50. Behaviorismen dock grundade sig på den amerikanska psykologen 

Skinners försök med hundar. Inslaget var förhållandevis enkelt upprepa och när du kan det 

tillräckligt väl når du någon typ av belöning. Det kunde vara i form av en guldstjärna. 

Behaviorismen bidrog ofta till att eleverna automatiserade viss typ av kunskap, men utvecklade 

inte förmågan att tänka självständigt och föra olika typer av resonemang. Därmed har teorin inte 

                                                             
43 Bordieu, Pierre (1995) ss. 31-32 
44 Bernstein, Basil (1964) ss. 59-60 
45 Bernstein, Basil (1964) ss. 59-60 
46 Lundgren, Ulf (2014) s.101 
47 Lundgren Ulf, (2014) s.101 
48 Hermansson Adler, Magnus (2011) s.28 
49 Säljö, Roger (2014) ss.262-263 
50 Säljö, Roger (2014) ss. 291- 292 
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sällan kritiserats för att vara förhållandevis snäv och det är därför vi också ser att det under 1960-

70 talet, tenderar att komma in nya undervisningsteorier, som därmed ska bidra till att eleverna 

utvecklar olika typer av färdigheter51. Chomsky exempelvis behandlar vikten av en 

språkligutveckling, eftersom man ser att språket har betydelse för hur du kan tillgodogöra dig 

ämnesstoffet. De mer kognitiva teorierna som behandlar ämnen som rör hur man kan skapa 

meningsskapande i undervisningen får ett allt större genomslag. Det finns alltså inte ett sätt att 

tillägna sig kunskap utan flera. Fortsättningsvis var det inte enbart psykologin som sådan som fick 

utrymme inom didaktiken utan även sociologin blir mer utbredd, vilket har sin grund i att man 

behöver kunna anpassa undervisningen mer efter elevernas förutsättningar52.  

Fram till 1990- hade vi i Sverige en statlig läromedelsgranskning som kontrollerade om 

litteraturen kunde betraktas utifrån att vara neutral. Läromedlen som tillämpades i skolan skulle 

också kunna bindas till de kunskapskrav som läroplanen ställde. Detta skedde främst inom So-

ämnena53. 

4.3 Klass och genus 
Under 1960 förekommer det en jämställdhetsdebatt och vi har grupper som grupp 222 och 

företrädare som Annika Baude som verkar för jämställdheten54. Eva Moberg kommer dessutom 

ut med sin artikel som berör kvinnors förhållande i jämförelse med männen55. Detta kommer 

givetvis också påverka utformningen av den nya skolan och inte minst läroplanerna. Wernerson 

menar att det främsta målet med enhetsskolans införande således var att bryta sociala strukturer56. 

Det innebär att synen som finns på kön utifrån maktperspektiv inte förekom i den utsträckning 

som idag. På 1960-talet var det sociala arvet som en person hade med sig som kom att styra 

livsvillkoren mer än just själva könet. Men vi ser ändå att läroplanen som kommer 1962 betonar 

vikten av att fostras till en demokratisk medborgare och utveckla förmågan att samverka för 

likaberättigande mellan kön57. 

I LGR 69 ser vi dock att formuleringarna gällande just kön utvecklas här beskrivs som att            

                 skolan bör verka för jämställdhet mellan män och kvinnor”58 .  

Det innebär således att under 1970 kommer synen på kön att utvecklas. Kvinnor och män skulle i 

skolan förväntas att utföra samma prestationer. Barnkunskap och hemkunskap införs i skolan 

och båda könen ska sålunda läsa detta59. Detta kan vi dessutom se att det hänger ihop med de 

politiska reformer som behandlar att kvinnor och man ska ta lika stort ansvar för familjen60 . 

I den nya enhetsskolan ser vi att klassbakgrunden får betydelse. Detta har inte minst Bernstein 

                                                             
51 Säljö, Roger (2014) ss.256-263 
52 Säljö, Roger (2014) ss.256-263 
53 Skolverket [2017-05-27] 
54 Hirdman, Yvonne (2010) ss. 162-163 
55 Moberg, Eva (1962)  
56 Wernersson, inga (2014) ss. 456-457 
57 Wernersson, Inga (2014) ss. 456-457 
58 LGR 69 (1969) s. 14 
59 Wernersson, Inga (2014) ss.456-457  
60 Åmark, Klas (2011) s.270 



17 
 

belyst, genom att redogöra för att personer med enklare utbildningsbakgrund haft svårare att 

anpassa sig till skolsystemet. Skolsystem som i mångt och mycket baserats på ett slags borgerligt 

kapital. I sin tur har detta inte sällan lett till att inte minst pojkar haft en så kallad bruksmentalitet 

med sig till skolan som därmed visat sig genom att man inte ansett utbildning som särskilt 

viktigt61. Detta har varit och är en kamp för skolorna att hantera under 1970-talet. Där lärarna 

helt plötsligt måste hantera dessa elever, vilket man tidigare inte behövt i den bemärkelsen. 

Orsaken till detta beror givetvis på att den nioåriga skolan nu är lagstiftad62.  

Även könsstereotypa roller förekommer i skolan. Synen på vad som kan anses vara manligt och 

kvinnligt tar uttryck på olika sätt. Kvinnor från enklare bakgrund förväntas i mångt och mycket 

gå hushålls- eller vårdutbildningar för att på så sätt bidra till samhället. Däremot försöker man 

under 1970-talet att aktivt få flickor att söka mer No-inriktade utbildningar, vilket ger resultat. 

Det visar sig nämligen att flickorna är betydligt mer förändringsbenägna och inte lika fastlåsta i 

sina traditionella roller63. Män från enklare bakgrund är efter nioåriggrundskola hänvisade till 

yrkesutbildningar alternativt börjar de tjänstgöra direkt. Däremot kan man se nya mönster i och 

med den nya enhetsskolans införande. Det har aldrig varit lättare för människor att göra så 

kallade klassresor, genom att fler fick möjligheten att antas till högre utbildning64. 

4.4 Specialpedagogiska insatser 
Mot den bakgrunden att alla elever nu skulle delta i nioårig grundskola samt att läroplanen och 

skollagen betonade att alla elever skulle ha rätt att förverkliga ambitioner. Detta synsätt var något 

som präglade hela Europa efter andra världskriget. Alla elever skulle nu gå i samma klass och få 

samma typ av undervisning. Detta kom dock att visa sig vara svårt, eftersom elever av olika 

anledningar uppvisade svårigheter att följa den traditionella undervisningen65. Skolan hade dock 

skyldighet att ge eleverna den undervisning som de var i behov av. Detta kom därmed att 

utveckla de olika specialpedagogiska insatserna som skolorna tillhandahöll.  

Detta kunde fungera genom att det fanns speciella läs-och skrivklasser, matematikklasser samt så 

kallade Observationsklasser, även kallade Kliniken eller Obs. Under början av 1970-talet beräknar 

man att omkring 30 % av skolans elever fick olika typer av stödinsatser. Differentieringarna i 

skolan var stor och det visade sig att det inte var helt enkelt att ha en skola för alla66. 1974 

tillsattes därför en utredning av dåvarande regering för att det fanns ett intresse att kartlägga hur 

skolan genom sin undervisning själv bidrog till differentieringarna67. Orsaker som man fann ligga 

bakom just differentieringarna i skolan var många gånger organisatoriska och elever som var i 

behov av så kallat stöd fick kanske inte den riktade hjälpen som de var i behov av. 

Fortsättningsvis visar det sig också att kostnaden för alla specialpedagogiska insatser var alldeles 

för höga för staten. Vissa nationalekonomer menade att det helt enkelt handlade om att var 

                                                             
61 Bernstein, Basil (1964) ss. 59-60 
62 Asp, Onsjö, Lisa (2014) s.384 
63 Wernersson, Inga (2014) ss. 453-457 
64 Wernersson, Inga (2014) ss. 455-459 
65 Asp, Onsjö, Lisa (2014) s.384 
66 Asp, Onsjö; Lisa (2014) s.384 
67 SOU1974:53 
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tvungen att se över hur resurserna fördelades inom skolan och pekade på att differentieringarna 

som sådana kanske snarare berodde på just organisationen68.  

  

                                                             
68 http://nationalekonomi.se/filer/pdaf/4-6-noc.pdf [2017-05-07] 
 

http://nationalekonomi.se/filer/pdaf/4-6-noc.pdf
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5.  Teori och metod 

5.1 Kvalitativ metod 
I den här undersökningen har jag valt att tillämpa den kvalitativa metoden. Bakgrunden till detta 

beror på att vid undersökningar där man letar efter hur något beskrivs inom en kontext så kan 

den kvalitativa metoden anses vara mest lämplig69. För att kunna avgöra hur en kvalitativ metod 

kan anses vara trovärdig är det därmed viktigt att jag som forskare ger en tydlig beskrivning av 

den verklighet som beskrivs i tidningen Skolvärden. Vidare kan det vara svårt att avgöra om 

studien kan anses vara överförbar70. Därmed ställs det krav på att jag som forskare följer regler 

och riktlinjer samt redogör tydligt för hur jag kommit fram till mina resultat. Fortsättningsvis 

behöver min undersökning även granskas av andra för att på så vis kunna avgöra hur pålitlig 

studien som sådan är.  

5.2 Urval 
I den här studien har jag valt att undersöka tidskriften Skolvärlden som riktar sig till ämneslärare. 

Perioden jag valt sträcker sig från 1970-1979 och orsaken till en tioårsperiod beror helt enkelt på 

att det är intressant att se det en längre tid. På så vis blir det dessutom möjligt att kunna leta efter 

om vissa mönster förändras över tid eller kvarstår. Dessutom är det relevant utifrån aspekten att 

Enhetsskolan införs först under 1964 och implementering av en verksamhet tenderar att ta en 

viss tid. 

5.3 Teori och metod 
Vid arbetet med att analysera och kategorisera detta material har jag utgått från det som anges 

som en kritisk diskursanalys71. Metoden som sådan kan förefalla vara löst sammansatt, vilket 

därmed ställer kravet på forskaren att tydligt kunna redogöra för hur arbetet gått tillväga. Motivet 

till val av metod är att jag är intresserad av det som skrivs i tidningarna. Jag är intresserad av att 

kunna förmedla det som står skrivet och därför kan en metod som denna betraktas vara lämplig i 

detta sammanhang. Dessutom kan skolan och lärarna betraktas utifrån att tillhöra en socialgrupp 

som dessutom är en del av den samhälleliga kontexten utifrån hur den kan betraktas. Inom den 

kritiska diskursanalysen anses även språket vara meningsbärande både utifrån lingvistik och 

dessutom inom den sociala konstruktionen72. I detta sammanhang berör det gruppen lärare och 

debatten kring enhetsskolan. Dessutom ser jag även ett behov av att även kunna koppla samman 

det med den samhälleliga kontexten, för att kunna analysera materialet på ett trovärdigt sätt. 

Detta gör jag således med hjälp av min tidigare forskning. 

Michael Focault menar att språk i mångt och mycket hör ihop med makt i någon form och att det 

dessutom ofta finna en mening med varför avsändaren så att säga skriver på ett visst sätt73. I detta 

sammanhang kan detta därmed stämma eftersom Skolvärlden dels vill förmedla sina medlemmars 

                                                             
69 Bryman, Alan (2013) ss.340-341 
70 Bryman, Alan (2013) ss.354-355 
71 Bryman, Alan (2013) ss.648, 651 
72 Jørgensen, M & Phillips, L (2000) ss.68-69 
73 Tosh, John (2013) ss. 208-209 
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åsikter, men även påverka eventuella makthavare för sina och medlemmarnas syfte. Avsikten hos 

sändaren kan därmed betraktas att vara tendensiös. Vidare kan materialet även spegla en 

begränsad del av ett sammanhang och behöver således även kopplas samman med större 

händelser för att så att säga även bli tydligt.  
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6. Skolvärlden 1970-1979 
Vid kategorisering av materialet har jag även tittat efter olika mönster och därmed valt att 

kategorisera under följande rubriker: Arbetsmiljö, Makten över skolan, Hegemonier, Synen på 

lärarens uppdrag samt även Specialpedagogik. I den här undersökningen har jag undersökt 

tidningarna Skolvärlden som förvaras på Tam-arkivet. Vid analys av materialet har jag valt att 

tillämpa Focaults kritiska diskursanalys74. Där har jag således utgått från de diskurser som jag 

funnit är återkommande i Skolvärlden. Jag har sedemera kategoriserat materialet och funnit dessa 

fem huvudkategorier. Motivet till detta var att jag vill undersöka vilka diskurser inom Lärarnas 

riksförbund som förekom. Jag valde att använda mig av tidningar som publicerades från 1970-

1979 och orsaken till detta var delvis att jag ville se om det förekom en förändring av debatten 

gällande lärarnas situation under de 10 åren. Ytterligare en aspekt var således även att jag 

medvetet ville att den nya enhetsskolan skulle förankrats inom verksamheten.  

Nedan har jag valt att presentera innehållet från materialet enligt följande rubriker: Arbetsmiljö, 

Specialundervisning, Makten över skolan, Hegemonier samt Synen på lärarens uppdrag. 

6.1 Arbetsmiljö 
Under 1970-1979 är lärarnas arbetsbörda ett återkommande ämne75. Antingen är 

undervisningsgrupperna för stora och kräver för mycket. Dessutom beklagar man sig över den 

större administrativa arbetsbördan som ökat. Även konferenser som ligger på det som anses vara 

kvällstid, leder till att lärarna måste vara kvar på arbetet i högre utsträckning76. Det efterfrågas 

kvalificerade administratörer som kan underlätta för lärarna. Den nya läroplanen har även 

medfört att det saknas adekvata läromedel, vilket därmed gör att lärarna i större utsträckning än 

tidigare behöver lägga upp undervisningen efter egen förmåga. 

Torsdagens första lektion skall jag behandla ett nytt avsnitt i matematik.  

Då måste jag tänka igenon problemen och hur jag skall ta upp dem. Det tar mig nog 40-45 

minuter77 . 

Ovanför beskriver en matematiklärare sin rådande situation och skolvärlden har varit med läraren 

och dokumenterat dennes arbetsbörda. I reportaget avslutar läraren med att beskriva att han 

måste stanna kvar och förbereda 1,5 timme extra i skolan. Detta är således ett resultat av att den 

statliga läromedelsgranskningen som sådan har svårigheter att hinna med att granska all ny 

litteratur78. Dessutom förekommer det att vissa upplagor helt refuseras och skickas tillbaka till 

förlagen. Lärarna får därmed finna egna lösningar, vilket de tidigare inte varit vana vid79. 

 

                                                             
74 Jørgensen, M & Phillips, L (2000) ss.68-69 
75 Skolvärlden 1970-1979 
76 Skolvärlden 1970 uppl. 1 s. 15 
77 Skolvärlden 1970 uppl. 1 s.27 
78 Skolvärlden 1970 uppl 1 s. 27 
79 Skolvärlden 1970-1979 
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I ett annat sammanhang 1972 beskrivs ett gift par som undervisar i Svenska och Tyska. På bilden 

sitter de mitt emot varandra och rättar skrivningar och de berättar att det är i stort sett det som de 

gör under sin fritid, vilket beror på ökat antal undervisningstimmar och fler elever80. Detta har 

således med de stora barnkullar som går i den svenska grundskolan. Folkskolan kunde inte ta 

emot alla elever som ville söka till Realskolan och därmed var ett resultat att Medelklassens barn 

kom att nekas tillträde, vilket nu inte förekommer81. 

I skolvärlden beskrivs också det allt mer hårdare klimatet i undervisningsgrupperna under 

samtliga år82. Framförallt är det omotiverade unga män från enkel utbildningsbakgrund som anses 

störa undervisningen. Lärarna har svårt att fånga dem och de anser inte själva att utbildningen är 

särskilt viktig83. Denna grupp av elever är arbetsam för lärarkollegiet, eftersom de enligt lagen 

måste bibehålla dem i undervisningsgruppen84. Vissa av dem skickas till kliniken och arbetsmiljön 

i dessa grupper kan betraktas utifrån att vara väldigt besvärlig. Detta bekräftar också det som 

Bernstein85 och Bordieu fått fram i sina studier. Det vill säga att denna grupp i skolan har svårt att 

anpassa sig till den kontext skolan är86. Bordieu menar snarare att det således har med att dessa 

elever tenderar att sakna det kulturella kapital som krävs i en skolmiljö. Dessutom tenderar skolan 

ha ett språk och arbetsformer som de eleverna från medelklassen har lättare att ta till sig. Genom 

att lärarna heller inte är vana att hantera dem får det således uttrycket av att de ses som bråkiga. 

Besvärliga elever får gå till Kliniken och på så sätt slipper den undervisande läraren dem87. 

I kliniken arbetar både manliga och kvinnliga lärare och en manlig lärare beskriver exempelvis hur 

han vid flera tillfällen fått lyfta ut elever från klassrummet88. En annan lärare skriver i en insändare 

och ifrågasätter hur hen ska kunna orka arbeta inom yrket till 65 års ålder, när den i själva verket 

anser sig trött och utmattad efter 14 år89. Den sociala bördan för lärarna har blivit betydligt större 

än de upplevt tidigare. De efterfrågar därför betydligt mer tid och även kompetensutveckling för 

att kunna hantera dessa elever. För det är de bråkiga eleverna som inte vill gå i skolan som skapar 

svårigheter för dem. De beskriver också att eleverna saknar adekvat utbildningsbakgrund, vilket 

också leder till att de anser att de har svårigheter att nå föräldrarna90.  

6.2 Specialundervisning 
Det behövs mer specifik specialundervisning och ungefär i mitten av årtiondet ser vi fler och fler 

inslag som beskriver hur specialläraren arbetar i de så kallade obs eller klinikerna91. Värt att notera 

är också att dess kliniker ofta är inrättade i källarlokaler eller skrymslen, vilket beror på att 

                                                             
80 Skolvärlden 1972 uppl.71  
81 Florin, Christina (2010) s.12 
82 Skolvärlden 1970-1979 
83 Skolvärlden 1972 uppl.71 s.12 
84 Skolvärlden 1974 uppl. 74 s.17 
85 Bernstein, Basil (1964) s.59-60 
86 Bordieu, Pierre (1995) ss.31-32 
87 Skolvärlden 1970-1979 
88 Skolvärlden 1970-1979 
89 Skolvärlden 1972 uppl.72 
90 Skolvärlden 1974 uppl.74 s. s.8 
91 Skolvärlden 1975-1979 
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lokalerna inte är ändamålsenliga. 

I tidningarna under årtiondet ser vi ofta att lärarna och deras fackförbund lyfter problematiken 

med exempelvis elever som stör undervisningen på ett eller annat sätt92. Lärarna finner det svårt 

att motivera elever i de äldre åldrarna och upplever således att många av dem stör 

undervisningen93. Detta är också något som tidigare forskning sett och man uppskattade att 

omkring 1970 gick omkring 30% av de svenska eleverna i någon typ av stödundervisning94. I en 

skola som skulle vara för alla kunde detta dock betraktas utifrån att vara problematiskt med tanke 

på att enhetsskolan som sådan. Just kommit till för att bland annat motverka differentieringar. 

Men verkligheten uppvisade något helt annat. 

De försöker därmed ge förslag till makthavare genom olika påtryckningar för att få bort dessa 

elever som de inte finner är tillräckligt studiemotiverade95. Dock har det svårigheter att få igenom 

detta till att börja med. Kravet på att alla ska fullfölja nioårig skolgång är som sagt reglerat i lagen 

om allmän skolplikt, vilken genomfördes vid införandet av enhetsskolan. Lärarna beskriver i flera 

olika reportage att elever med obildad bakgrund inte tenderar att finna skolan särskilt meningsfull 

och ett resultat av detta är således att de förstör för lärarna.  

Tusentals elever saboterar undervisningen som de finner allt för teoretisk96   

Lärarna efterfrågar även kompetensutveckling för att kunna hantera olika typer av elever. 1974 

tillsätts just en utredning som skall se över hur den svenska skolan är organiserad, vilket delvis 

beror på att stödundervisningen som sådan kostar enorma pengar. Skolan som dessutom är 

Huvudman för skolan anser att det är för kostsamt97. Det är också i ljuset av denna debatt som 

socialdemokraternas Lena Hjelm Wallen menar att problematiken i skolan kanske beror på andra 

faktorer än just barnen. Det är också det SOU utredningen visar att det snarare beror på 

organisatoriska förhållanden och inte eleverna. 

En annan aspekt som dessutom synliggörs är att diskussionerna gällande mer elevtid får ett allt 

större fokus. Ett resultat av detta är att lärarna efterfrågar mer klasslärartid med sin klass samt 

även elevtid, eftersom man ser ett ökat behov av det hos eleverna98. Läraryrket är så att säga inte 

bara ett undervisande yrke utan kräver mer elevvård. Det ökande antalet elever i grundskolan 

medför också att det på många håll i olika delar av Sverige beskrivs finnas en avsaknad av 

ändamålsenliga lokaler, vilket medför både hög ljudnivå och platsbrist. Fackförbundet arbetar 

aktivt för att kartlägga dessa behov99.  

6.3 Makten över skolan 
Under 1970 pågår två stycken multinationella kampanjer som bland annat betonar internationella 

                                                             
92 Skolvärlden 1970-1979 
93 Skolvärlden 1974 uppl.74 
94 Asp, Onsjö, Lisa (2014) s.384 
95 Skolvärlden 1970-1979 
96 Skolvärlden 1970 uppl. 70 s. 6 
97 Skolvärlden 1974 uppl.74 s.12 
98 Skolvärlden 1970 uppl.70 s.10 
99 Skolvärlden 1972 uppl 71 s.1 
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utbildningsåret. Vid skolveckan inleder dåvarande Utbildningsminister Olof Palme veckan med 

ett tal där han belyser. För att kunna möta de krav som internationaliseringen ställer oss inför på 

70-talet måste den internationella solidaritetens principer förankras hos människorna100. 

Fortsättningsvis betonade Utbildningsministern vikten av att den internationella orienteringen 

skulle ingå i alla ämnen och inte enbart som han menade gjordes vid den tidpunkten i 

samhällsorienterade ämnen och moderna språk. Dessutom beskrev Olof Palme att kravet på att 

de skulle inkluderas i alla ämnen var ett krav som fanns i Läroplanen. Dessutom ska lärarna 

fortbildas i internationalisering101. Vidare beskrivs det även finnas ett intresse för internationella 

frågor från både lärare och elever. Detta kan tyckas var intressant med tanke på att lärarna vill 

styra sin egen verksamhet och arbeta i lugn och ro, godtar Skolvärlden att Palme uttalar sig på 

detta sätt. Här ser vi också exempel på att skolan som politiskstyrd organisation hela tiden 

påverkas av de politiska diskussioner som förs. Det innebär att det som sker inom kontexten 

skolan även måste sättas in i det som Foulcault anger som en samhällelig kontext102 . 

I Skolvärlden förekommer det periodvis en ganska hätsk debatt om vem som ska bestämma över 

skolan103. Det förekommer kritik över Skolöverstyrelsens olika förslag över att lärarna har 

skyldighet att undervisa alla elever. Lärarna tycks uppleva att både skolpolitiker och 

Skolöverstyrelsen fattar beslut som de inte anser är tillräckligt förankrade i verkligheten. 

Dessutom vädjar man om i början årtiondet att skolan ska få just arbetsro, eftersom de anser att 

Lgr 69 kräver så mycket av lärarna104. I ett inlägg beskriver just Ingvar Carlsson betydelsen av att 

skolans lärare måste få arbetsro och dessutom anser han att de har en god kompetens105. Under 

årtiondet ser vi också att andra skolpolitiska talespersoner beskriver vikten av att skolan måste få 

arbeta i lugn och ro. Vidare kommer det nya läroplaner redan 1980106.  

Diskussionen gällande om organiseringen i skolan skall likna den hierarki som återfinns i 

näringslivet debatteras. Lärarna vill vara med och bestämma över sin verksamhet, vilket de anser 

att de inte har. Kravet på MBL förhandlingar och att arbetsgivaren ska redogöra för olika beslut 

är något som efterfrågas. Från 1973- 1975  hårdnar debatten ytterligare eftersom lärarna är 

missnöjda både med lönesättning och arbetsvillkor. Lärarna är alltså beredda på att gå ut i strejk 

för att få igenom sina krav107. Dessutom anser inte förbundet att LO stödjer dem tillräckligt 

mycket något som de kritiserar LO och deras ledare för. De anser att LO snarare bara tycks 

stödja industriarbetaren. Skolan anses hamna i kläm mellan de andra förbunden108.  

Även om flera reportage ändå lyfter behovet av att se över skolan arbetsmiljö. När Ingvar 

Carlsson tar över som Utbildningsminister tillsätter han bland annat en utredning som ska lyfta 

de svårigheter den svenska skolan står inför. Syftet med detta är delvis att det ska finnas en god 

                                                             
100 Skolvärlden1970 uppl.70 s.7 
101 Skolvärlden 1970 uppl. 70 s.11 
102 Jørgensen, M & Phillips, L (2000) s.68-69 
103 Skolvärlden 1970-79 
104 Skolvärlden 1970-79 
105 Skolvärlden 1970 uppl.70  
106 Skolvärlden 1974 uppl.74.s.1 
107 Skolvärlden 1973-1975 
108 Skolvärlden 1974 
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grundläggande utbildning för den svenska befolkningen, vilket partiet och Sverige anser är viktigt. 

SOU:74 är också ett ytterligare led av att politikerna vill finna lösningar på hur skolan ska kunna 

fungera på bästa möjliga sätt109. 

En av de grundläggande orsakerna till just enhetsskolan är att eleverna ska bli goda demokratiska 

medborgare. Detta synssätt återfinns också i Socialdemokraternas grundläggande syn på rätten till 

likvärdig utbildning110. I slutet av årtiondet ser vi också att det finns en vilja av att Kommunerna 

ska få större inflytande över skolan, vilket vissa menar kommer gynna verksamheten, eftersom 

den så att säga ligger betydligt närmare kommunen111. Dessutom finns det vissa som snarare 

menar att skolan borde gynnas mer ekonomiskt av ett sådant beslut112. Detta kan tyckas vara 

intressant och tyder också på att lärarna vill att skolans huvudman skall befinna sig närmare 

verksamheten för att de lättare ska förstå deras situation113.  

6.4 Hegemonier 
Fram till 1974 ser vi att det nästan inte förekommer några kvinnliga lärare Skolvärldens olika 

reportage. Bilderna visar manliga adjunkter och lektorer. 1974 kan man dock se en förändring 

flera kvinnliga adjunkter förekommer på bilder och deltar aktivt i debatten. Flera kvinnliga lärare 

förefaller dock ofta arbeta med språkundervisning samt specialundervisningen som under denna 

period kallas för kliniken. Dessutom visas regelbundet reportage från Vårdskolorna där de 

motiverade kvinnliga eleverna går sin utbildning. Lärarna vid vårdutbildningen är kvinnor. 

Matematik och No-lärarna dock är främst manliga114.  

Vidare kan det dock tyckas vara intressant att tidningen vid flera tillfällen under 1973 beskriver att 

andelen kvinnliga adjunkter och lektorer är hälften av kåren. Detta tycks dessutom vara fallet 

under resterande del av årtiondet. Däremot beskrivs det att de kvinnliga lärarna tenderar att ha 

lägre betalning än de manliga, vilket kan knytas till de traditionella könsrollerna. Skolvärlden 1974 

beskriver dock att kvinnor numera är berättigade till ca 200 dagars barnsbörd, vilket därmed är en 

utveckling från tidigare. Vi vet att 1960 och 1970-talet är de årtionden då debatten gällande 

könens jämställda villkor är av betydelse. Inte minst betonar Hirdman det som beskriver att Olof 

Palme lyfter detta på partikongressen, för att betona vikten av att män och kvinnor delar på 

ansvaret. Motivet till detta är givetvis också att kvinnorna behövs på arbetsmarknaden115. 

Könsroller är också något som redogörs för i Skolvärlden från 1973 och framåt116. Både 

diskussionen hur man kan motverka de könsrollerna, men även hur man kan bidra med att vara 

en god förebild för eleverna117. I syftet att motverka stereotypa föreställningar. Betoningen på att 

skolan ska vara demokratisk och jämställd beskrivs utifrån flera olika reportage. Dessutom skriver 

                                                             
109 SOU:74 
110 Lindeborg, Åsa (2001) s.246-247 
111 Skolvärlden 1974-1979 
112 Skolvärlden 1970-1979 
113 Skolvärlden 1970-1979 
114 Skolvärlden 1974 
115 Hirdman, Yvonne (2010) ss. 162-163 
116 Skolvärlden 1973-1979 
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Skolvärlden att de kvinnliga eleverna inte är lika låsta vid studieval som de manliga. Detta visar 

även Asp-Onsjö genom att ange att man medvetet försökte få flickor att välja Matematik och NO 

inriktningar på Gymnasiet118. Resultatet av det var förhållandevis lyckosamt och det visade att den 

gruppen av elever var betydligt lättare att påverka än exempelvis pojkar. Detta skulle också kunna 

bero på det som Wernersson menar att flickor inte varit lika fastlåsta i sina könsroller som 

männen119.  

En manlig lärare redogör för att det är viktigt att föregå med gott exempel själv för att motverka 

könsstereotypa föreställningar120. Just att vara medveten om de vilka könsroller vi ärver är också 

något som Hirdman inte sällan redogör för121. Fortsättningsvis förekommer det läromedels 

granskningar där man ifrågasätter exempelvis varför en man ska dricka öl och en kvinna saft. 

Orsaken till detta är att det upplevs som att det förefaller att framträda könsstereotypa 

föreställningar. Det förekommer därmed en läromedelsgranskning av det material som skall 

tillämpas i undervisningen. Vidare återspeglar Skolvärlden en syn på att det bör råda en mer 

jämställd syn på män och kvinnor. Det förekommer alltså ingen kategorisering på grund av kön, 

utan i mångt och mycket ges en bild av att könen är jämlika och kan göra ett likvärdigt arbete. 

Det kan tyckas vara intressant med tanke på att LO har mycket svårare att få 

jämställdhetsreformerna att fungera. Lindeborg menar snarare att LO i mångt och mycket snarare 

motverkar kvinnors jämställda villkor122. 

Inom Skolvärlden förekommer det redogörelse för hur huvudlärare ska arvoderas samt vilka 

uppgifter de ska göra. Det visar sig att det är olika på skolor och att rektorerna tillämpar någon 

typ av poängsättning123. Vissa rektorer skriver också i Skolvärlden och menar att verksamheten 

snarare gynnas av att skolan har en huvudlärare. Lärarna själva däremot förespråkar mer insyn i 

de olika besluten och verkar inte helt vara för att verksamheten skulle gynnas av huvudlärare. 

Snarare verkar bilden vara att alla lärare är kompetenta och har genom den adekvata utbildning de 

gått även en rättighet att förhålla sig kritisk till ledningens agerande124. Skolvärlden förespråkar till 

stor del just vikten av att lärarna arbetar för att påverka ledning och även deras arbetssituation. 

Kritiken riktas ofta även mot olika politiska beslut som de finner inte är förankrade vare sig i 

forskning eller i verkligheten125. Snarare vill man skapa arbetsro och förses med mer resurser från 

staten. Lärarna menar att det kräva av dem att de ska arbeta mer hela tiden utan att egentligen få 

tillräckligt bra löner, eftersom deras arbete inte tycks uppskattas likamycket som exempelvis 

industriarbetarna. Ur vilka man menar att LO hela tiden gynnar och för deras talan inför de 

styrande. Dessutom finns det en konflikt med LO, eftersom man menar att de valde att inte 

stödja lärarnas kamp för bättre löner under mitten av 1970-talet126.  
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6.4 Synen på lärarens uppdrag 
I Skolvärlden beskriver de olika reportagen från början till 1979 svårigheten i läraruppdraget127. I 

och med Enhetsskolans införande har uppdraget förändrats. Dessa lärare som tidigare undervisat 

i Realskolan har svårigheter att identifiera sig med den nya omställningen, där de nu möter 

elevgrupper som de tidigare sluppit. Därav ser vi också att det förekommer mycket diskussioner 

om vad man bör göra med dessa skoltrötta ungdomar. Artiklar som bland annat också beskriver 

avsaknaden av utbildningsbakgrund diskuteras och man funderar över hur dessa ungdomar från 

enklare förhållanden ska kunna ta sig vidare128. Vidare beskrivs vikten av att ha rena yrkeslinjer 

för att placera de mindre studiemotiverade eleverna där så att de ändå kan få en kvalificerad 

utbildning som ger dem arbete. Dessa typer av elever beskrivs också att komma från studieovana 

hem, vilket därmed beskriver att de redan från början har vissa svårigheter129. De ser alltså inte 

alltid nyttan med att lära sig ämnen, när de ändå ska arbeta så fort som de får möjlighet. 

 Diskussionen gällande elever som inte anses ha rätt förutsättningar är ett återkommande tema, 

även kopplat till lärarnas arbetsmiljö. I ett reportage från en riksdagsdebatt beskriver en moderat 

företrädare hur besvärligt det är för lärarna i dagsläget när alla nu ska gå nio år i grundskolan. 

Eleverna är så att säga inte mogna för det. I replikskiftet som följer från Lena Hjelm-Wallen 

beskriver hon snarare att problematiken är att lärarna inte är tillräckligt rustade för att hantera det. 

Detta påvisar då att Statsrådet menar att det snarare tycks vara lärarna som har svårt för 

förändring130. 

Fortsättningsvis kan vi också se att lärarna upplever att de nya läroplanerna är svåra att uppnå. De 

menar att eleverna har för dåliga kunskaper vilket bland annat kommer göra det svårt för dem att 

uppnå resultaten som krävs131. Detta skulle kanske kunna bero på att eleverna sedan tidigare inte 

fått med sig de kunskaper som nu krävs i skolan. I ett av flera inslag beskrivs det att de svenska 

skoleleverna har brister både språkligt och matematiskt, vilket gör att det är svårt för dem att nå 

upp till kraven i den gällande läroplanen132.  

Det finns så att säga ingen direkt självkritik utan ansvaret läggs i mångt och mycket på eleverna. 

Elever som inte kan följa den ordinarie lärarens undervisning får gå till Kliniken som ofta är en 

avdelning där det förekommer specialundervisning. Från 1973 och framåt ser vi att det 

förekommer flera reportage om detta arbete och där man även diskuterar de didaktiska 

inslagen133. Det förekommer inga inslag där man visar det ur elevernas perspektiv utan det är 

snarare lärarens synvinkel som synliggörs. Men däremot påtalas det både brister och även det 

goda resultatet i detta arbete. Dels genom att visa upp lärare som faktiskt trivs just i denna 

arbetsmiljö, där de tycks finna arbetet viktigt och även till viss del samhällsnyttigt134. 
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Under hela årtiondet belyser man alla de förändringar som lärarens uppdrag stått inför. Vidare 

beskrivs de o-homogena grupperna vara ett bekymmer att hantera för lärarna135. Större grupper 

till följd av att fler elever ska undervisas och begränsad ekonomi. Lokalerna anses också vara en 

brist för lärarna i deras undervisning, där de har svårigheter att dela upp eleverna vid behov136.  

Dessutom regleras arbetstiden på ett helt annat sätt en tidigare, det krävs mer arbetsplatsförlagd 

tid för att exempelvis kunna planera undervisningen. Kravet på att delta i konferenser är ett 

återkommande diskussionsämne, där de flesta anser att de måste sitta där för sittandets skull137. Å 

ena sidan betonar Skolvärlden vikten av att lärarna ska vara med att påverka både skolans 

huvudman som under detta årtionde är staten och dessutom arbetsgivare staten och rektorn. 

Lärarna anser också att det ska få sköta sitt uppdrag själva, utan att politiker ska tycka så mycket. 

En aspekt på detta är dock att det under hela årtiondet pågår en debatt om vad som är bäst för 

skolan och även om man under vissa perioder så att säga manar till arbetsro för skolan138. 

Tenderar dock politikerna i mångt och mycket tycka och vilja förändra skolan. Det är trots allt de 

som är professionella och behöver lugn och ro för att implementera den nya läroplanen och den 

nya forskningen som kommer. Skolan är alltså mer forskningsbaserad än tidigare och man tittar 

även på andra länder. Just att skolan från och med enhetsskolans införande får ett större 

forskningsinslag är också något som Lundgren betonar139. Vi ser också under årtiondet att de 

didaktiska inslagen tenderar att snarare baseras mer på utbildningssociologi än som tidigare 

psykologi.  

Ett återkommande bekymmer i lärarens uppdrag är läromedel. I början av årtiondet kan vi se att 

det är en brist eftersom nya läromedel inte tryckts upp som passar den nya skolan och de 

kunskapskrav som den efterfrågar. Dessutom tas det ibland fram nya läromedel som inte alltid 

klarar den granskning som staten har av läromedlen, det är alltid en viss fördröjning och det 

tenderar att skapa frustration periodvis. Undervisningen verkar vara beroende av att ha läromedel 

som eleverna kan följa.  Det gör att lärarna får plocka ihop mycket material i form av stenciler, 

vilket flera av dem anser tar för mycket tid140. Bland annat beskrivs ett reportage från en skola 

som beklagar sig över hur många stenciler de har tvingats dra upp samt vilken tid det har bekostat 

dem. Vissa vill därför ha assistenter, som kan göra det uppdraget141.  
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7. Analys 
 

Nedan har jag även presenterat mina frågeställningar för att på sätt se om de har kunnat besvaras. 

 

• Skiljer man på manliga och kvinnliga lärare 

• Hur verkar fackförbunden för att främja lärarnas intressen 

• Hur framträder synen på eleven  

• Hur beskrivs lärarnas arbetsmiljö och synen på yrkesrollen 

 

I min sammanfattande analys kan jag således se att mina frågeställningar kunnat besvaras. I 

början av årtiondet ser vi snarare att det är fler manliga lärare än kvinnor som beskrivs och 

presenteras i reportagen. De diskurser som framträdde i Skolvärlden gav mig således möjligheten 

att besvara dem142. Genom att se vilka diskurser som framträdde var det sedan möjligt att koppla 

vissa av dem till en samhällelig kontext, men även psykologiska och didaktiska inslag och 

dessutom sätta in dem i skolans historiska kontext. 

Det intressanta är dock att denna grupp lärare som vi ser i de äldre åldrarna i mitten av årtiondet 

representeras av lika många män som kvinnor. Det går inte heller utifrån reportagen skönja att 

det skulle vara så att man skiljer på könen143. Däremot är kvinnorna lägre betalda än männen. Här 

kan vi alltså se att den kamp som grupperingar på 1960-talet nu kan se att de nått framåt. Palme 

som diskuterar jämställdheten på kongressen och betonade vikten av den har nått framåt i de 

politiska reformer som ska stimulera detta144. Det ser vi ju också exempel på som exempelvis ett 

visst antal dagar betald barnsbörd för att sedan återgå till arbete145. Detta var olika saker som man 

gjorde för att dels stimulera barnafödandet som sådant men även för att bibehålla kvinnor på 

arbetsmarknaden. 

Fackförbunden verkar hårt för att föra lärarnas intressen och det upplevs som att de ser att de har 

en oerhört viktig funktion i samhället. Däremot ser vi att det finns ett missnöje och de anser som 

sagt att LO till stor del stödjer sina egna yrken146. Kanske skulle det kunna vara så att LO 

förbunden saknar den mer akademiska ådra, vilket gör att de fortfarande ser att det är industrin 

som är det viktiga. De kanske saknar den utbildningsbakgrund och ser därmed inte vikten av den. 

Något som både Bourdieu och Bernstein147 menar har betydelse för hur man faktiskt ser på 

                                                             
142 Skolvärlden 1970-1979 
143 Skolvärlden 1970-1974 
144 Hirdman, Yvonne (2010) ss. 162-163 
145 Skolvärlden 1974 
146 Skolvärlden 1973-1979 
147 Bernstein, Basil (1964) ss.59-60 
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utbildning och utbildningsväsen148. I mitten av årtiondet ser vi också att andelen manliga och 

kvinnliga lärare är lika vilket är intressant, eftersom det enligt tradition inom de äldre åldrarna 

varit ett större inslag av manliga149. Diskursen som framträder var det gäller just könen är också 

att det inte görs någon direkt åtskillnad. Utan de är lärare oavsett om de är man eller kvinna. Jag 

tycker därför att detta resultat är intressant eftersom både Hirdman150 och Åmark151 beskriver att 

de könsstereotypa inslagen inom LO-kollektivet är betydligt större. Vidare beskriver även 

Lindeborg att detta faktisk kan anses vara inbyggt i det fackliga systemet152 

Elevsynen som sådan är ganska tydlig. Visst funderar lärarna över hur de ska hantera alla elever, 

men vid misslyckande så anses det vara elevernas fel153. Det är således eleverna bär med sig dåliga 

kunskaper, det är inte direkt så att man ifrågasätter de undervisningsmetoder man har. Trots att vi 

ser att det både efterfrågas kompetensutveckling och att lärarnas uppdrag ändå kräver det. Detta 

är också något som Säljö och Lundgren redogör för att det såg ut så här länge i 

utbildningsystemet154. Det är också mot den bakgrunden de menar att den nya läroplanen som 

kommer 1980 har ett till uppgift att motverka155. Eleverna anses fortfarande vara förhållandevis 

passiva vid inlärningen och läraren kunskapsbäraren. Trots att Dewey exempelvis bidragit med en 

mer demokratisk elevsyn, där eleverna ska lära genom att själva göra156. 

Synen på lärarnas all mer krävande uppdrag, framträder förhållandevis tydligt i min undersökning. 

Det går alltså inte längre gå till klassrummet och be eleverna slå upp böckerna157. Eleverna 

behöver vägledning för att klara av uppgifterna. I undersökningen vad det gäller just lärarens 

uppdrag ser vi också under årtiondet att de således behöver mer elevtid än vad de tidigare 

behövt158. Vidare skulle detta kunna vara ett resultat av att alla elever kommer till skolan och det 

är lärarna de möter. Många föräldrar har kanske inte heller den skolbakgrund och kan därför 

heller inte bidra med hjälp till sina barn. Skolan får alltså utifrån den samhälleliga kontexten ett 

viktigt uppdrag där alla ska igenom ett system och fostra eleverna till demokratiska medborgare. 

Det handlar alltså inte bara om kunskap utan den viktiga delen är kanske i mångt och mycket 

socialiseringen. 

Ett resultat av detta är att lärarens uppdrag blir mångfacetterat vilket gör att det krävs ganska 

mycket av läraren för att lyckas. Vi ser också att de ber om mer kompetensutveckling för att 

kunna hantera elever och didaktiska inslag. Samtidigt som det finns en stress över att politiker 

hela tiden inte är riktigt nöjda med den output de får från skolan. Lärarna anser att deras 

arbetsbörda blir allt större under årtiondet159. Därav alla dessa reformer och där kan man förstå 

                                                             
148 Bordieu, Pierre (1995) 31-32 
149 Skolvärlden 1973 
150 Hirdman, Yvonne (2010) s. 162-163 
151 Åmark, Klas (2011) s. 270 
152 Lindeborg, Åsa (2007) ss. 246-247 
153 Skolvärlden 1970-79 
154 Lundgren, U & Säljö, R (2014) ss. 184-185 
155 Wernersson, I (2014) ss. 453-457 
156 Säljö, R (2014) ss. 256-263 
157 Skolvärlden 1970-1979 
158 Skolvärlden 1970-1979 
159 Skolvärlden 1970-1979 
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lärarnas frustration av att de upplever att de aldrig får arbeta i fred. Dessutom tillsätts det 

utredningar och det är ofta så att lärare kanske inte deltar i dessa utan det är forskare och politiker 

som på något vis ska avgöra vad de ska göra för att komma fram till ett bättre resultat. Denna 

kamp om vem som ska bestämma över skolan är ett genomgående tema för uppsatsen. 

Återkommande överskrifter i tidningen ställer därmed frågan Vem ska bestämma över skolan?. 

Är det eleverna, lärarna, Skolledarna, politiker eller forskare. Utifrån denna kontext har jag 

därmed namngivit min uppsats, eftersom den speglar ett återkommande tema.   

Vidare kan diskursen gällande kommunaliseringen anses vara intressant. Där upplevelsen är att 

om kommunerna får mandat att styra skolan så kommer besluten komma närmare skolan. Där 

ser vi också komplexiteten i diskurser gällande skolan. Å ena sidan vill staten styra den för att 

kunna fostra demokratiska medborgare, men ett resultat av det är att lärarna i sin tur upplever att 

besluten hamnar för långt bort. Fortsättningsvis är det också intressant med tanke på dagens 

situation där vissa menar att staten ska vara ensam huvudman.  

Avslutningsvis kan vi se att det kanske inte var bättre förr och att olika diskurser på olika nivåer 

kommer att fortsätta diskutera vem som ska bestämma över skolan. Fortsättningsvis har jag 

under min studie kunnat se att det finns betydligt mer att undersöka och det går finna fler 

intressanta diskurser i det källmaterial jag har tillgång till. Därmed inser jag att min studie kan 

betraktas utifrån att vara förhållandevis snäv och behandlar endast en lite del av en större 

kontext. Men det är också det som Focault160 menar att det kan vara svårt att avgöra huruvida 

något kan kopplas till en större kontext, men att det är av vikt för att skapa någon slags förståelse. 

Det blir i slutändan upp till betraktaren att avgör om studien som sådan kan betraktas som 

överförbar. 

 

 

 

 

  

                                                             
160  Jørgensen, M & Phillips, L (2000) ss. 68-69 
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Sammanfattning: 

De diskurser som förekommit gällande skolan både inom skolan nationellt och internt. Kan 

således betraktas vara sådana diskurser som diskuteras än idag. Vem ska exempelvis bestämma 

över skolan. Är det staten, kommunen, lärarna eller eleverna.  

I och med enhetsskolans införande ser vi att politiker ofta lägger sig i skolans pedagogik och hur 

de ska fostra eleverna. Även om man periodvis manar till lugn kan de i ena änden faktiskt stå och 

tala om för lärarna att ni ska ha med internationalisering i alla ämnen. Detta är givetvis en följd av 

att skolan som sådan som sitt främsta syfte har att uppfostra eleverna till demokratiska 

medborgare. Skolan blir alltså en del av den samhällskontext den befinner sig i. Därmed kommer 

alltid politiker och samhället i övrigt ha synpunkter på hur skolan väljer att agera. Samtidigt är 

lärarnas profession något som inte sällan ifrågasätts och det ser vi även under 1970-79.   

Facken arbetar för att stärka lärarnas position, men känner sig motarbetade av LO-kollektivet, 

som inte vill se lärarnas uppgifter som lika viktiga. Idag skulle jag snarare vilja påstå att 

lärarfacken är betydligt starkare och når fram med sitt budskap, förmodligen på grund av att vi 

idag är ett mer etablerat kunskapssamhälle som därmed kräver kompetent personal. Detta är 

kanske inte lika etablerat under 1970-79, då Sverige fortfarande är ett industrisamhälle. 

Lärarna upplever i Skolvärlden att de har en betydligt tuffare miljö och har svårigheter att hantera 

de utmaningar de står inför. Läraryrket som sådant är så att säga inte enbart att vara den som är 

bärare av kunskap utan handlar mycket om hur deras ledarskap ser ut. Det ser likadant ut nu som 

då. Utifrån min studie kan jag dock se att det inte alls var bättre förr, utan många av dessa 

diskurser kommer att fortgå fast i nya skepnader. 
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