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Abstract 
The study reported here is part of a larger project titled Teachers in the 
transformation of society: The discursive construction of good teachers on 
different arenas 1945-2003.1  Two teacher categories are examined, i.e. secondary 
school teachers in theoretical and vocational subjects respectively. As for the 
latter the focus is on teachers in craft and industry. The study deals with the 
discursive constructions of these teachers in state investigations and in teacher 
journals and in what ways these constructions are gendered. Social class is also an 
important analytical category. The overall questions are: 

• How do discourses about the ‘good’ teacher on the state arena intersect 
with discourses about gender and class? This question deals with the 
gender and class coding of the subject positions that the state has provided 
for the two groups of teachers.  

• What stands have representatives of the teacher body taken to the teacher 
positions provided by the state? Have they been willing to construct their 
subjectivities in accordance with state prescriptions, or have they resisted 
these? What role do class and gender play in this respect?  

The sources consist of state investigations in education written 1947-1966 and in 
the 1990’s. Furthermore, journals associated with teacher unions are examined for 
the same periods. Theoretically I draw on feminist post structuralism. Foucault is 
another source of inspiration, and his concept of genealogy is employed in the 
analysis.  
 Both teacher categories consisted earlier only of men. The secondary school 
teacher in theoretical subjects represented a middle class masculinity with 
authority as a key element: As a subject expert and a bureaucratic upholder of 
discipline and order, the teacher was an authority in knowledge and moral 
matters. Furthermore he was assigned a key role as  gate keeper with the mission 
to judge if the students should pass or fail in secondary school.  However, on the 
state arena after World War II the subject expert were replaced by the supervisor. 
In moral matters the moral authority was replaced by the value neutral expert in 
accordance with the discourse of democracy and pluralism. As the upper 
secondary school expanded the gate keeper position was no longer adequate, and 
the teacher should instead be a pilot guiding the students through the upper 
secondary school programmes. In the 1990s the teachers are expected to employ 
technologies of the selves in order to construct the students as self governed and 
self disciplined subjects capable of taken responsibility for their own education.   

                                                 
1 The project is financed by the Bank of Sweden Tercentenary Foundation.  
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On the whole the state has consistently positioned the good teacher within the 
discourse of progressive pedagogy, for which the loving and caring mother is the 
prototype. Thus the gender coding of the teacher positions provided by the state 
changed from male to female. On the teacher arena many men teachers have not 
been willing to reconstruct their subjectivities in accordance with state proposals, 
but in the long run they have adjusted to dominant progressive and democratic 
discourses by trying to add elements from their genealogical masculinity to those.
  Vocational teachers in craft and industry represent a kind of working class 
masculinity, as they must have a long experience of working life in the industry.  
However, as teachers they are also positioned within the middle class, and on the 
state arena various measures have been taken to add middle class coded elements 
to their masculinity. Prominent representatives of the teacher body on high 
positions in the state school bureaucracy have been eager to contribute to this 
transformation. However, many teachers in schools would position themselves as 
practical men of action, and in doing so they distinguished themselves form 
school bureaucrats who were constructed as detached men with no sense of 
reality. In the dichotomy between theory and practise, the vocational education 
teachers  are thus closer to the practical than the theoretical pole.  On the whole, 
however, in the integrated upper secondary school they regard themselves as 
teachers rather than representatives of industrial life, and therefore the middle 
class coding of their masculinity is more prominent now than before. 
 
Keywords: History of education, discourse, gender, class, vocational education 
teachers, teachers in academic subjects, upper secondary school,.   
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Förord 
Denna rapport är en delstudie inom det Riksbanksfinansierade projektet Läraren i 
samhällsomvandlingen 1940-2003: den goda läraren som diskursiv konstruktion 
på olika samhälleliga arenor. Många är de forskare som arbetat inom projektet, 
och till alla dem vill jag framföra ett tack för stöd och uppmuntran. Tomas 
Englund som varit vetenskaplig ledare för vårt arbete, Owe Lindberg och Matilda 
Wiklund som hunnit med att doktorera inom projektet, docent Moira von Wright, 
docent Kerstin Skog-Östlin, professor Agneta Linné, FD Ulrika Tornberg och FD 
Kajsa Falkner hör alla hemma vid Örebro universitet – tack för den här tiden. 
Genusforskarna har utgjort en grupp inom gruppen, och till dem vill jag rikta ett 
särskilt tack: utan er hade det här nog aldrig blivit klart. Så stort tack till docent 
Britt-Marie Berge, docent Eva Olofsson vid min hemmainstitution, pedagogiska 
institutionen vid Umeå universitet, FD Kajsa Ohrlander, lärarhögskolan i 
Stockholm samt FD Karin Hjälmeskog vid Uppsala universitet. Ett tack även till 
Stefan Jonsson och Ronny Högberg som  varit till stor hjälp med datainsamlingen 
och till professor Ingrid Nilsson som bistått mig med korrekturläsning.  

På hemmaplan har jag haft gott stöd av min man. Tack för det, kära Martin. 
Rapporten vill jag tillägna lilla Meja, som nyss tagit sina allra första steg.   

 
Tavelsjö den 20 februari 2007 
Ulla Johansson  
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Kapitel 1. Inledning 
Vad kännetecknar en god lärare? Svaren på den frågan varierar förmodligen 
beroende på vem vi frågar och när den personen själv gick i skola. Kanske får vi 
ett svar, om vi frågar en elev som går allra första året i skolan men ett helt annat, 
om frågan riktas till en gymnasieelev. Vi kan nog anta att en mormor skulle ha en 
annan uppfattning än sonsonen, och en förälder är kanske inte heller helt enig med 
en utbildningsminister. Kanske får vi olika svar beroende på om läraren är en 
kvinna eller man. Och en pedagogisk forskare skulle säkert hävda att det är rätt så 
fruktlöst att en gång för alla försöka fastställa väl definierade kriterier för vad en 
god lärare ska kunna, hur en god lärare ska vara och vad en god lärare ska göra. 

De innebörder som knyts till goda lärare varierar således i tid och rum och 
dessutom beroende på vilken grupp av lärare som åsyftas. Det övergripande syftet 
för projektet Läraren i samhällsomvandlingen 1945-2003: Den diskursiva 
konstruktionen av den goda läraren på olika arenor är att studera den 
variationsrikedomen. Ett tiotal forskare har undersökt vad staten har haft att säga i 
frågan, hur lärarutbildningen utformats som ett led i konstruktionen av goda 
lärare, hur representanter för olika lärargrupper sett på saken, hur läraren 
framställts i media, vad elever och andra intressenter tyckt och tycker.2 I den här 
rapporten redovisas några delstudier, som handlar om gymnasielärarkåren, 
närmare bestämt två grupper inom denna, nämligen läroverkslärare och yrkes-
lärare. Fram till 1971 arbetade dessa lärare inom skilda skolformer, men idag är 
de som kärnämneslärare respektive lärare i praktiska karaktärsämnen kolleger 
inom den organisatoriskt sammanhållna gymnasieskolan. I den heterogena 
gruppen av yrkeslärare har jag speciellt intresserat mig för lärare i industri och 
hantverk.3 De arenor, som här kommer att undersökas, är den statliga arenan och 
lärararenan.4 Undersökningsperioden tar sin början åren efter andra världskrigets 
slut och sträcker sig fram till år 2000.    

I denna och några andra delstudier inom projektet har vi försökt fånga hur 
könsdiskurser och andra diskurser om skola, samhälle och pedagogik på ett 
komplext sätt producerar olika innebörder knutna till den goda läraren.5 För 
gymnasielärarnas del finns dock anledning att även beakta hur klass opererar i det 
sammanhanget. Läroverksläraren kan nämligen ses som en symbol för den 
bildade medelklassen, medan yrkesläraren har en koppling till arbetarklassen. Av 
den orsaken kommer även klassperspektivet att vara centralt. Det övergripande 
syftet är således att studera hur diskurser om kön och klass är verksamma i den 
diskursiva konstruktionen av den goda läraren på den statliga arenan respektive 
lärararenan.  

                                                 
2 Projektet har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond, och professor Tomas Englund vid 

pedagogiska institutionen, Örebro universitet, har varit vetenskaplig ledare.  
3 Eftersom läroverkslärare var ämneslärare, utgjorde de också en heterogen grupp, och 

detsamma gäller dagens kärnämneslärare. Jag har dock valt att inte begränsa undersökningen till 
lärare i ett speciellt ämne, eftersom kärnämneslärare/läroverkslärare i många avseenden kan 
betraktas som ett relativt homogent kollektiv.  

4 Hur dagens elever konstruerar goda klasslärare, idrottslärare samt gymnasielärare redovisas i  
Berge & Johansson & Olofsson (2006).  

5 Olofsson (2005, 2007); Berge (2004).  
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Ordet diskurs har redan använts, och därmed har jag antytt min teoretiska hem-
vist. I nästa avsnitt ska jag mer i detalj redogöra för de teoretiska utgångs-
punkterna. Det avsnittet bygger i stora delar på ett utkast skrivet av mig till-
sammans med Kajsa Ohlander, Britt-Marie Berge och Eva Olofsson. 

 
Teoretiska utgångspunkter 
Teoretisk inspiration har hämtats från poststrukturalistiska feministiska teorier, 
där diskursbegreppet är centralt. Andra viktiga teoretiska begrepp, som ska 
behandlas, är kön, subjektivitet och identitet. Vidare redogör jag för hur jag ser på 
relationen mellan kön, profession och klass samt hur jag uppfattar de diskurser 
som kommer till uttryck på den statliga arenan. 

 
Nödvändigheten av könsperspektiv i forskning om lärare 
Idag finns det en relativt omfattande skolforskning, som visar hur könade 
innebörder knyts till ämnen, ämnesinnehåll, skolans stadier och elevernas ålder, 
pedagogiska arbetsformer, styrningsformer, didaktik mm.6 Trots att jämställdhet 
sedan flera decennier varit ett uttalat mål för den statliga utbildningspolitiken, är 
olika ämnen och utbildningar fortfarande könskodade som kvinnliga respektive 
manliga.7 Lärararbetet med barn i lägre åldrar formas av diskurser, som gör det 
kvinnligt könskodat.8 95 procent av förskollärarkåren är kvinnor, och klass-
lärarkårens feminisering har gått nästan lika långt.9 Det mer statusfyllda arbetet 
med äldre elever inom teoretiska och tekniska ämnen är dock fortfarande manligt 
kodat. Ibland aktiveras explicita könsdiskurser på ett oreflekterat sätt, som 
exempelvis när den s.k. feminiseringen av lärarkåren målas upp som ett stort 
problem.10 Men ofta lever kön ett osynligt liv inom skenbart könsneutrala dis-
kurser om lärare. 

I ett historiskt perspektiv är det uppenbart att inte heller målen för 
utbildningspolitiken varit neutrala i förhållande till kön. Det utbildningssystem 
som tog form under 1800-talet var tydligt könssegregerat, och det bidrog till att 
upprätta och befästa den manliga medelklassens dominans över kvinnor.11 Efter 
andra världskriget har visserligen de könssegregerade skolformerna avskaffats 
och skolpolitiken syftat till att skapa en jämställd skola och därmed ett mer 
jämställt samhälle, men det innebär inte att kategorin kön spelat ut sin roll bland 
olika studerandegrupper.  Istället är den könsneutrala diskursens effekter djupt 
motsägelsefulla.  Många kvinnor har utnyttjat demokratiseringen av utbild-

                                                 
6 Arnot & Mac an Ghaill (2006); Mac an Ghaill (1996);  Gannerud (1999); Kyle (1972);  

Florin & Johansson (1993);  Walkerdine, (1990, 1998);  Larsson & Ohrlander (2005).  
7 Larsson & Ohlander (2005); Staberg (1991); Hjälmeskog (1999); Berge (1992); Harding 

(1986).  
8 Gannerud (1999), Walkerdine (1992; 1998);  Elgqvist-Salzman (1993);  Forrester (2005). 
9 Berge (2004).  
10 Berge & Johansson (2002); Berge (2004). 
11 Florin & Johansson (1993).  
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ningssystemet, vilket på olika sätt bidragit till ökad jämställdhet, men  samtidigt 
har detta gjort att skolans könade maktordningar blivit mer osynliga. 12  

Under varje historisk tid har de specifika dominerande innebörderna knutna till 
goda lärare således alltid varit könskodade. För det första har läraren tilldelats en 
roll för att upprätta, reproducera eller omvandla könsrelationer i samhället och att 
på olika sätt konstruera eleverna som könade varelser. I den processen ska 
eleverna formas till flickor och blivande kvinnor respektive pojkar och blivande 
män. Under första hälften av förra seklet skulle läraren medverka till att upprätta 
hierarkiska dikotomier mellan könen, men våra dagars goda lärare ska vara 
medarbetare i en statlig jämställdhetspolitik och verka för att bryta könsliga 
maktstrukturer. Innehållet i den genuskompetens, som mer eller mindre uttryck-
ligen avkrävts läraren, har dock inte bara varierat över tid utan också i förhållande 
till den lärarkategori som åsyftats. 13  

För det andra kan vi på goda grunder anta att de innebörder, som knyts till den 
goda läraren är könskodade.  Makthierarkier mellan och inom olika lärargrupper 
har upprättats på basis av kön, samtidigt som kvinnor uteslutits från vissa 
praktiker och män från andra. I de praktikerna skapas därför speciella symboliska 
manligheter och kvinnligheter, och innebörder i den goda läraren blir på ett 
komplext sätt också knutna till kvinnligt och manligt.  

 
Teoretiska begrepp 
 
Diskurser 
Som inledningsvis framgått är diskursbegreppet centralt i den här studien. En 
diskurs står här för ett bestämt sätt att tänka och tala om verkligheten eller ett 
utsnitt av densamma. Diskurser konstituerar vår sociala verklighet i den mening-
en, att vi endast har tillgång till och kan förstå verkligheten genom de diskurser, 
som tilldelar ting och sociala fenomen betydelser och innebörder.14 Även prak-
tiker är inskrivna i diskurser och därmed diskursiva till sin natur.  

Sociala kategorier som kön och den goda läraren är diskursiva konstruktioner. 
De produceras i och genom språket och andra symboliska representationer av 
människan, samhället och världen. Vi är alla inbegripna i ständigt pågående sam-
tal, som kan handla om kvinnans respektive mannens ställning och uppgifter, om 
undervisningens och uppfostrans mål, om goda lärare och det goda samhället, etc. 
I en viss tid tystas vissa röster och i en annan tid kanske andra, men ofta pågår en 
diskursiv kamp om den goda lärarens och könens ”sanna” beskaffenhet.15 I kaka-
fonin av röster kan vi alltså urskilja konkurrerande diskurser, som producerar 
motstånd mot dominerande diskurser. 

                                                 
12 Nordström (1986); Johansson (2000)¸ Larsson & Ohrlander (2005). 
13 Larsson & Ohrlander (2005); Hjälmeskog (2000); Florin & Johansson (1993); Johansson 

(2000).  
14 Potter (1996); Taylor (2001); Wheterell  (2001); Hall (2001). 
15 Lenz-Taguchi (2004); Butler (2005).  
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Sociala kategorier konstrueras således socialt i en specifik lokal och historiskt 
kontext.  De är inte deterministiskt bundna till en samhällsstruktur utan något som 
ständigt förändras. Olika texter, som exempelvis läroplaner och kursplaner, är 
verksamma i den diskursiva konstruktionen av goda lärare. Läraren formas till 
lärare i klassrummets dynamik, i talet lärarkolleger emellan, i föräldrasamtalet etc. 
I alla dessa samtal och praktiker är som ovan sagts också olika diskurser om kön 
verksamma.  

 
Subjektpositioner, subjektiviteter och kollektiva identiteter 
Varje diskurs tillhandahåller subjektpositioner som formar våra subjektiviteter, 
d.v.s. våra olika sätt att vara, agera, förhålla oss till och tänka i olika situationer.16 
Genom tal och handlingar träder subjektet in i diskursen och härigenom kommer 
såväl subjektet som diskursen till uttryck. Annorlunda uttryckt: en bestämd 
diskurs, utifrån vilken vi betraktar världen och oss själva, interpellerar till oss, 
exempelvis som kvinna, och när vi träder in i den diskursen formas vår sub-
jektivitet i enlighet med densamma. Det finns ingen subjektivitet som kvinna före 
alla de handlingar, tal och texter, som i olika praktiker ständigt skapar och 
omskapar denna kvinna.17 Olika diskurser, som kämpar om att diktera det rätta, 
sanna och goda, tillhandahåller således olika möjliga subjektiviteter.  

Det finns ett tvång inbyggt i att plocka upp och utforma sig i enlighet med de 
diskurser som dominerar lokalt, i en viss situation. Samtidigt genomkorsas sub-
jektet av en mångfald av diskurser.18 Därför är vi som människor inte helt 
determinerade av dominerande diskurser, och genom att artikulera konkurrerande 
diskurser kan hegemonier brytas. Det är också möjligt för oss att kombinera 
element ur olika diskurser, och därmed blir vi som subjekt delaktiga i 
produktionen av nya diskurser.  

En subjektsposition kan ses som en slags utsiktspunkt inom en diskurs, utifrån 
vilken världen förstås och tolkas. För den lärare som intar en viss subjekts-
position, blir de sanningar som diskursen postulerar också personliga, och 
subjektspositionen bestämmer hur läraren förstår sig själv och sin uppgift som 
lärare. Diskurser producerar subjektiviteter och därmed också identiteter, som är 
mer eller mindre tillfälliga eller stabila. En viss diskurs om den goda läraren 
erbjuder därför en viss läraridentitet, och om en grupp lärare konstruerar sig själva 
inom samma diskurs, ger de också uttryck för en delad eller kollektiv identitet. Det 
betyder att de tänker, talar och handlar på ett sätt som är förenligt med de 
innebörder som i diskursen knyts till en riktig, klok och god lärare. Den kollektiva 
läraridentiteten uttrycker gruppens gemensamma tankar om vilka de vill vara.19 
Men eftersom lärare kan ha tillgång till flera diskurser, kan de i ett konkret 
sammanhang ge uttryck för olika och motsägelsefulla identiteter. 

                                                 
16 Davies & Harré (2001); Mills (1997);  Hall (1996). 
17 Butler (1997, 2005) 
18 Lenz Taguchi (2004). 
19 Du Gay (1996); Winter Joergensen (2000). 
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Kollektiva identiteter formas genom att gränser dras mot andra grupper av 
människor, som därmed konstitueras som De andra, vilka anses sakna de 
kvalifikationer som krävs för att få tillträde till diskursen.20 På grund av sina 
tillskrivna brister konstrueras därmed De andra som avvikare från de normer som 
diskursen definierar.21 Diskursens ordning tas dock ofta på ett oreflekterat sätt för 
given, men den kan bli synlig i processer av uteslutning och marginalisering av 
De andra.  

 
Kön, klass och profession 
Klass är en social kategori, som refererar till en grupps position i arbets-
marknadens arbetsdelning.22 Klassbegreppet är därmed knutet till vissa yrkes-
praktiker, och arbetsmarknadens könssegregering gör att kön också är verksamt i 
den diskursiva konstruktionen av klass.23 Professionsbegreppet har en liknande 
karaktär, eftersom det refererar till olika yrkesgrupper i den intellektuella arbets-
delningen. Enligt olika sociologiska professionsteorier uppfyller en profession 
vissa kriterier. Den bygger på en lång akademisk utbildning, och endast personer 
med den rätta utbildningen har rätt att utöva yrket. Yrkespraktiken anses därmed 
också vila på vetenskaplig grund. De professionella tillskrivs stor betydelse för 
samhället och åtnjuter därför samhällelig legitimitet. De har hög status och är ofta 
välavlönade. Vidare har de formulerat en yrkesetik, och ingen utomstående utan 
endast de professionella själva anses kompetenta att avgöra kvaliteten i den 
professionella yrkesutövningen. En profession har därför en hög grad av 
autonomi.  
 Professionsforskningen har utgått från vissa idealtypiska yrken från vilka 
kvinnor länge varit uteslutna, och den har kritiserats för att vara könsblind.24 En 
profession förknippas också med medelklassens övre skikt, och några av mina 
forskningsfrågor handlar om hur klassidentiteter, könsidentiteter och profes-
sionella identiteter samspelar.  

Fruktbarheten i att utifrån vissa kriterier försöka klassificera yrkesgrupper som 
professionella har dock ifrågasatts, bl.a. eftersom det är rätt vanligt att en yrkes-
grupp motsvarar några men inte alla kriterier.25 Klart är dock att många yrkes-
grupper strävat efter att erövra de värden, som förknippas med kriterierna.26 Det är 
också uppenbart, att vissa lärarkategorier varit mer lyckosamma än andra i det 
avseendet men att ingen lärargrupp kan sägas vara en fullt utvecklad profession.  

                                                 
  20 Foucault (1993), Fraser (1992).  

21 Hall, Stuart (1996). bör tilläggas att vilka som definieras som Vi respektive De andra är en 
fråga om vilken diskurs som tillhandahåller utsiktspunkten. De som inom en viss diskurs 
definieras som De andra, kan konstruera sig själva som goda, kloka och normala inom en annan 
konkurrerande diskurs.  I så fall upplever de själva sig förstås inte som avvikare och utestängda.  

22 D.v.s. arbete är här liktydigt med lönearbete.  
23 Teorier om intersektionalitet syftar bl.a.  till att fånga det samspelet. Se t.ex. Lycke (2003).  
24 Jfr. Hellberg (1989); Florin (1987); Emanuelsson (1990).  
25 Termen semiprofessionell har myntats för detta fenomen.  
26 Se t.ex. Magali Larson (1979);  Florin (1987);  Florin & Johansson (1993). 
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Inom lärarforskningen förknippas termen professionell vanligen enbart med 
kvaliteten i yrkesutövningen.27 I den bemärkelsen är en god lärare i det närmaste 
synonymt med en professionell lärare. Den definitionen av professionalitet är 
således i allra högsta grad relevant för projektets övergripande frågeställningar. 
Men därmed ser jag också professionalitet som ett begrepp, vars innebörder 
varierar i tid och rum samt beroende på vilken lärarkategori som åsyftas.  
 
Genealogi och styrningsfilosofi 
Diskursteoretiskt har jag som framgått bl.a. inspirerats av Michel Foucault, och 
särskilt av de feminister som vidareutvecklat hans diskursbegrepp. I mina 
tillbakablickar på de två lärargruppernas tidigare historia har jag dessutom 
inspirerats av Foucaults genealogiska historieuppfattning, Enligt denna är 
fragment av diskurser i det förflutna verksamma i vårt sätt att tolka och uppfatta 
olika företeelser i nutiden.28 Så kunde exempelvis 1940-talets goda läroverks-
lärare konstrueras på ett sätt som uppvisade ett släktskap eller samband med 
1800-talets ideala lärargestalt.  

Begreppet styrningsfilosofi använder jag för att beskriva det tänkande som 
ligger till grund för olika statliga åtgärder som syftar till att styra samhället och 
människorna i en bestämd riktning. I utredningarna på den högre sekundär-
utbildningens område är alltid en slags styrningsproblematik uppenbar, och frågan 
gäller vilken diskursiv logik som legat till grund för konstruktioner av dugliga 
lärare på den statliga arenan.29  
 
Historisk tolkningsram 
De diskurser, som här ska studeras, artikuleras i tryckta texter på två speciella 
arenor, men de måste förstås i relation till en vidare historisk kontext och större 
skeenden under den aktuella undersökningsperioden. Det finns olika sätt att på ett 
övergripande plan analysera och beskriva dessa, men många forskare är överens 
om att en ny fas i samhällsutvecklingen inletts under de senaste decennierna. 
Vissa beskriver detta som övergången från ett modernt till ett postmodernt eller 
senmodernt samhälle, alternativt industriellt och postindustriellt samhälle.30 
Stephen Toulmin talar om modernitetens tre faser.31 Andra beskriver våra dagars 
verklighet som informationsamhället eller kunskapssamhället.32  

Jag kommer att använda begreppen modernitet och det moderna projektet för 
att beteckna en tidsperiod, som i Sverige började någon gång vid 1800-talets mitt 
och sträckte sig fram till 1970-talets början. Det moderna projektet byggde på 

                                                 
27 Englund (1996a); Carlgren (1992, 1997);  Hargreaves (2000).   
28 Jfr Foucault (1993). I en svensk kontext har den genealogiska historiesynen introducerats av 

bl.a. av Beronius (1991) och Hultquist & Petersson (1995). Exempel på pedagoger som tillämpat 
den är Larsson (2001) och Widding (2006).  

29 Jfr. Foucaults begrepp styrningsmentalitet, som vidareutvecklats av bl.a. Rose (1996).  
30 Se t.ex. Giddens (2002); Fornäs (1995), Anderson (1998).    
31 Toulmin (1992).  
32 T.ex. Hargreaves (2003).  
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upplysningsfilosofins starka tro på det mänskliga förnuftet och vetenskapen. För-
hoppningarna var stora att man med hjälp av vetenskapligt rationell planering 
skulle kunna skapa det goda samhället. Den svenska folkhemsideologin är ett 
tydligt uttryck för detta tänkande, och staten engagerade många samhällsvetare i 
sina strävanden att förverkliga folkhemsvisionen.33 I denna föreställningsvärld 
tilldelades utbildning en viktig roll, och i enlighet med det moderna projektets 
styrningsfilosofi ansåg statsmakten det nödvändigt att genom detaljerade regler 
styra skolornas verksamhet i den rätta riktningen.34 

Modernitetens skolpolitiska historia handlar således om standardisering av 
skolornas verksamhet. Med hjälp av timplaner och kursplaner likriktades under-
visningens innehåll. Statsbidragen öronmärktes för olika ändamål och fungerade 
som starkt styrande ramar för skolvardagen. I våra dagar har emellertid den 
planeringsfilosofin övergivits. Kommunerna har fått större frihet att bestämma hur 
resurserna ska användas. Timplanerna har blivit allt mer flexibla med stora 
utrymmen för en lokal profilering. Mål- och resultatstyrning har på skolpolitikens 
område ersatt regelstyrning.35 

Statens hårda grepp om utbildningssystemet har således lättat, men istället 
överlämnas skolan åt marknadskrafterna. Den s.k. skolpengen syftar till att göra 
det möjligt för föräldrarna att välja skola för sina barn, och möjligheten att öppna 
fristående skolor ökar. Olika skolor ska tävla med varandra om kundernas, d.v.s. 
elevernas och föräldrarnas gunst, och på så sätt antas kvaliteten öka. Mångfald, 
valfrihet och konkurrens är honnörsord, och utbildning betraktas som ett private 
good istället för som tidigare ett public good. Förändringen är så stor att det finns 
goda skäl att tala om ett utbildningspolitiskt systemskifte.36  

Strävandena mot enhetlighet och standardisering inom skolans område har allt-
så övergivits, kanske för att verkligheten visat sig allt för komplex för att låta sig 
styras genom generella regler.  Den nya planerarfilosofin ligger mer i linje med en 
postmodern vetenskapsfilosfi, där de stora berättelserna och alla grand theories 
kritiseras för att förenkla komplicerade sammanhang. Istället betonas just 
verklighetens komplexitet och den lokala kontextens betydelse.37 Det utbild-
ningspolitiska systemskiftet med målstyrning istället för regelstyrning har 
åtminstone dessa drag gemensamt med postmoderna ontologiska antaganden.  
  

Frågeställningar 
Konstruktionen av goda lärare är i många stycken en statlig angelägenhet. Olika 
aktörer på den statliga arenan har också strävat efter att bestämma vilka kvaliteter 
en god lärare ska ha, och lärarutbildningen har använts som ett instrument att for-
ma dugliga lärare. På ett övergripande plan ska därför följande frågor behandlas:  

                                                 
33 Hirdman (1989). 
34 Johansson (1994).  
35 Johansson (2003); Lindensjö & Lundgren (2000); Andersson & Nilsson (2000).  
36 Englund (1996b).  
37 Lyotard (1984). 
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• Hur har en statligt organiserad lärarutbildning utformats för att tillgodose 
behovet av goda gymnasielärare? Vilken styrningsfilosofi kommer i det 
avseendet till uttryck i diskurser på den statliga arenan? 

Som tidigare sagts skapas kollektiva läraridentiteter genom att gränser dras 
gentemot andra grupper, men relationen mellan olika lärargrupper är ofta prob-
lematisk. Å ena sidan ingår alla lärarkategorier i ett stort lärarkollektiv: Alla är ju 
lärare, vare sig de är folkskollärare, läroverkslärare, yrkeslärare,  karaktärs-
ämneslärare, etc. Det finns alltså en potentiell grund för en kollektiv  läraridentitet 
tvärsöver lärarkategorier. Å andra sidan är det helt klart att samma lärarpositioner 
inte är tillgängliga för alla. De olika skolformer och de ämneskompetenser, som 
knyts till olika lärargrupper, fungerar exempelvis som särskiljande. Mot den bak-
grunden ska följande frågor ställas: 

• Hur har relationerna mellan olika lärarkategorier utformats inom olika 
diskurser på den statliga arenan? I vilka avseenden har därvid gränserna 
mellan olika lärarkollektiv förstärkts respektive försvagats?  

Svaren på de frågorna handlar bl.a. om vilken identitetspolitik som iscensatts på 
den statliga arenan. Liknande teman tas upp på läroverkslärarnas respektive yrkes-
lärarnas arena. Där analyseras vilka kollektiva identiteter som  representanter för 
lärarkåren ger uttryck för, och vilka som därmed definieras som Vi respektive De 
andra.  Frågor ställs även om hur diskurser om kön och klass är verksamma i 
konstruktionen av kollektiva identiteter. I det sammanhanget kan det sociologiska 
professionsbegreppet ibland vara relevant.  

En annan fråga handlar om hur professionella lärare i betydelsen goda lärare 
och kvalitet i lärarens yrkesutövning definieras. Diskurser som artikuleras på den 
statliga arenan är i det avseendet uppfordrande: Det är lärarens skyldighet att tala, 
tänka och agera i enlighet med statliga intentioner. Det är emellertid inte självklart 
att lärarna själva konstruerar sig i överensstämmelse med statliga propåer. Kanske 
gör de motstånd genom att aktivera konkurrerande diskurser, som erbjuder dem 
andra subjektspositioner. De frågor som ska behandlas är: 

• Hur samspelar olika diskurser om den goda läraren på den statliga arenan 
under olika perioder med diskurser om kön och klass? Den frågan handlar 
om köns- och klasskodningen av de subjektspositioner, som staten tilldelat 
de två lärargrupperna. 

•  Hur har språkrör för lärarkåren förhållit sig till de positioner som anbe-
fallts på den statliga arenan?38 Har de varit villiga att forma sina subjek-
tiviteter i överensstämmelse med dessa, eller har de reagerat med 
motstånd? Hur opererar kön och klass i det sammanhanget? 

 
 

Källor och analys 
Källmaterialet består dels av några centrala statliga utredningar inom skolans 
område. Dels har jag använt tidskrifter med anknytning till de olika lärar-

                                                 
38 Subjektsposition, position och lärarposition används som synonymer.  
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kategorierna. Den ena är läroverkslärarnas fackliga organ Tidning för Sveriges 
läroverk (TFSL) samt dess efterföljare Skolvärlden. Den andra är Tidskrift för 
praktiska ungdomsskolor (TPU), ett organ för en intresseförening för olika 
grupper som av olika skäl engagerade sig i yrkesskolefrågan. Den tidskriften 
upphörde 1967, och därefter hämtas empirin från det fackliga organet Yrkes-
läraren, som började utges på 1980-talet.  

Det har dock inte varit möjligt att undersöka och redovisa alla statliga 
utredningar, som rör den övre sekundärutbildningen. I stället har tyngdpunkten 
lagts på perioden 1945- ca 1967 respektive 1988-2000. Tidskrifterna har granskats 
för samma tidsperioder.39  

Den genealogiska analysen av läroverksläraren bygger på egen tidigare forsk-
ning om läroverken, dess lärare och elever.40 Yrkeslärarens genealogi tecknas 
främst med hjälp av studier av andra forskare. 

Det finns många olika sätt att analytiskt gå till väga för att besvara den 
övergripande frågeställningen om hur goda gymnasielärare diskursivt konstrueras. 
Många olika vägar har också prövats, och alla har lett till större eller mindre prob-
lem. En svårighet ligger i att diskurser empiriskt kan avgränsas och konstrueras på 
så många olika sätt. I vissa sammanhang aktiveras vittomfattande diskurser om 
det goda samhället och skolans/lärarens roll i detta samhälle. Andra är mer snävt 
inriktat på läraren som exempelvis kunskapsförmedlare. En annan svårighet är att 
på ett adekvat sätt benämna de olika diskurserna. Min lösning på de problemen 
har varit att inte explicit rikta fokus på diskurserna utan istället på de olika 
lärarpositioner och/eller läraridentiteter, som kommer till uttryck i källmaterialet. 
De olika innebörder som knyts till dessa ser jag som producerade av olika 
diskurser, och om de är motstridiga antar jag att olika diskurser har aktiverats. 
Vanligtvis benämner jag dem inte, men i vissa fall används mer eller mindre 
precisa beteckningar, som exempelvis kunskapssamhällets diskurs eller den 
meritokratiska diskursen. 
 

Rapportens fortsatta disposition 
Resultatredovisningen består av tre delar. Kapitel 2-3 i del I behandlar den styr-
ningsproblematik som uttrycks på den statliga arenan för både den första och den 
senare delen av undersökningsperioden.  De frågor som rör formandet av kollek-
tiva läraridentiteter respektive konstruktionen av goda lärare på de olika arenorna 
har delats upp på två perioder. Del II behandlar perioden 1945-1967 (kapitel 4-7). 
I  del III förflyttar vi oss till perioden 1988-2000 (kapitel 8-9). För de olika 
perioderna analyseras de olika lärarkategorierna var för sig.  Kapitel 10 innehåller 
en sammanfattande diskussion av undersökningen och dess resultat. 
 

                                                 
39 Jfr källförteckningen,  där granskade utredningar och tidskriftsårgångar redovisas.  
40 Florin & Johansson (1993); Johansson (2000).  
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DEL I. Den statliga arenan 1945-2000 
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Kapitel 2. Konstruktionen av goda lärare som en 
statlig styrningsproblematik 
I den statliga konstruktionen av läraren kan två dimensioner urskiljas. Dels gäller 
det att utforma en mall för, eller en bild av, den goda läraren, vilket aktualiserat 
frågor som: Vem är den goda läraren, vad ska hon/han kunna, hur ska hon/han 
vara, i vems tjänst står han eller hon, etc? Dels är konstruktionen en 
skapandeprocess, där vissa tekniker eller instrument mobiliseras för att forma den 
goda läraren, och i det avseendet tilldelas ofta lärarutbildningen stor betydelse.  I 
de utredningar som behandlat denna finns vanligtvis både en kvantitativ och en 
kvalitativ styrningsproblematik. Den kvantitativa sidan handlar om utbildningens 
dimensionering. Den kvalitativa sidan rör bl.a. kriterier för urvalet av goda 
”råämnen” till utbildningen samt hur statliga kvalitetsmått på den färdigutbildade 
läraren ska utformas.  

I detta kapitel behandlas några statliga utredningar inom lärarutbildningens 
område. De frågor som står i förgrunden handlar om hur staten genom 
lärarutbildningen på ett övergripande plan ska kunna tillgodose behovet av 
dugliga lärare, både i kvantitativt och kvalitativt avseende. Däremot går jag inte 
närmare in på vilka bilder av (eller subjektspositioner för) den goda läraren som 
framträder i utredningarna. Den frågan behandlas utförligt längre fram. Fokus 
riktas således mot själva konstruktionsprocessen och inte den färdiga 
konstruktionens beskaffenhet. 

Kapitlet fyller också syftet att ge en översikt av yrkeslärarens och 
ämneslärarens ”skolpolitiska” historia. Därför är framställningen inom varje tema 
kronologisk, och de två lärarkategorierna behandlas var för sig.  

 
Yrkeslärarkåren 
 
Lämpligt många lärare 
För det svenska statligt organiserade, kontrollerade och finansierade skolsystemet 
har det länge varit mer eller mindre självklart att staten haft ett ansvar för 
lärarförsörjningen och att genom en lämpligt dimensionerad lärarutbildning förse 
olika skolformer med ett tillräckligt antal goda lärare. Detta kan ses som uttryck 
för en grundläggande styrningsfilosofi: den goda läraren formas genom 
utbildning.  

För yrkeslärarkåren gällde dock den sanningen till att börja med endast i ytterst 
urvattnad form, eftersom statens intresse för att utbilda lärare för yrkesskolor 
länge var anmärkningsvärt lågt. 1918 års beslut om praktiska ungdomsskolor 
innebar inte att någon regelrätt lärarutbildning ordnades, utan den frågan överläts 
istället åt Yrkesskoleavdelningen inom SÖ. Där tillkom så småningom den 
yrkespedagogiska centralanstalten, men den hade bara formen av 
försöksverksamhet. Den hade en mycket snålt tilltagen budget och fick inte 
särskilt stor betydelse för att förse yrkesskolorna med utbildade lärare. Den 
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avvecklades dessutom på märkliga grunder genom ett riksdagsbeslut 1928.41 Och 
tio år senare kunde Verkstadsskoleutredningen konstatera, att ”några i författning 
uppställda fordringar å undergångna examina” inte existerade för anställning som 
lärare vid olika anstalter för yrkesutbildning.42 

De erfarenheter, som gjordes under 1930-talets depression, kom dock att ändra 
på den saken.43 Som ett led i kampen mot arbetslösheten inrättades då 
verkstadsskolor, och erfarenheterna av den skolformen ansågs goda.44 Två 
utredningar tillsattes för att ordna upp yrkesutbildningen, och den ena hade också 
till uppgift att komma med förslag till utbildning av yrkesskolelärare.45 
Utredningarna ledde år 1944 till att Kungliga Överstyrelsen för Yrkesutbildningen 
(KÖY) inrättades, och en av dess uppgifter blev just att utbilda lärare. En regelrätt 
lärarutbildning i vår bemärkelse var det dock knappast frågan om; därtill var 
kurserna alltför korta. Men mycket snart aktualiserades lärarutbildningsfrågan 
igen, och KÖY fick år 1945 i uppgift att utreda den. Därmed hade yrkeslärarnas 
utbildning blivit en del i en statlig styrningsproblematik, som dock först endast 
var av litet format. Vid slutet av 1940-talet kom man exempelvis fram till att det 
för en kommande femårsperiod behövdes ett årligt nytillskott av 37 stycken 
yrkeslärare i Industri och Hantverk. Småskaligheten till trots var ambitionen att 
göra en så perfekt prognos som möjligt med hjälp av åldersstatistik, 
mortalitetsstatistik och statistik över frekvensen av lärare som av andra skäl 
lämnade yrket:  

[…] med hänsyn till arbetskraftens rationella användning är det nödvändigt 
att icke utbilda yrkesmän till yrkeslärare annat än i de fall, då det är 
sannolikt, att de efter genomgången utbildningskurs skola kunna beredas 
yrkeslärartjänst.46 

Den grundläggande styrningsfilosofin var således i linje med det moderna 
projektets tro på möjligheten att med generella åtgärder styra utvecklingen, och 
den låg också till grund för nästa utredning av yrkeslärarutbildningen.47 När denna 
tillsattes var beslutet om en nioårig grundskola taget,48 och därigenom blev 
yrkesutbildningen ett problem av mycket större dignitet än tidigare. I årskurs nio 
skulle eleverna ju delas på olika linjer, varav en, 9y, var yrkesinriktad. 9y bestod i 
sin tur av ett flertal grenar och varianter. Man beräknade att ca hälften av eleverna 

                                                 
41 Hedman (2001). 
42 SOU 1938:26, 136. 
43 1936 års yrkesskolesakkunniga, som menade att yrkesutbildningen inte ”alltid funnit det stöd 

hos statsmakterna, som enligt riksdagsbeslutet 1918 varit att förvänta”, trodde exempelvis att tiden 
nu var kommen att ändra på denna tingens ordning, just med tanke på att verkstadsskolor spelat en 
viktig roll för att bekämpa 1930-talets arbetslöshet. ( SOU 1938: 49, 135.) 

44 Verkstadsskolorna gav undervisning i praktiskt yrkesarbete, medan de vanliga reguljära 
yrkesskolorna endast hade till syfte att ge kunskaper om men inte i yrket. Jfr Hedman (2001).  

45 Den ena var Verkstadsskoleutredningen (SOU 1938:26) och den andra var 
Yrkeskolesakkunniga (SOU 1938:49), och den hade lärarutbildningsfrågan på sitt bord. 

46 SOU 1947:55, 27. 
47 SOU 1959: 8. 
48 Vid denna tid användes termen enhetsskola  för den nya obligatoriska skolan.  
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skulle välja någon variant av 9y och att behovet av yrkeslärare därför skulle 
komma att mångdubblas.  

Liksom i den tidigare utredningen gjordes avancerade prognoser över 
lärarbehovet, och slutsatsen blev att ca 120 nya lärare behövde utbildas årligen. 
Lärarbehovet skulle täckas genom en generalmönstring av presumtiva 
lärarkandidater. Redan verksamma timlärare skulle vidareutbildas, även om 
timlärare fortfarande skulle behövas. Framförallt ville man förmå arbetare inom 
olika branscher att söka sig till lärarbanan. Därför fick inte ”själva inkörsvägen till 
lärarbanan [...] vara alltför besvärlig.”49 Inträdeskraven skulle inte vara så höga 
och utbildningstiden så lång att de verkade avskräckande. Det gällde också att 
skapa ekonomiska incitament. Lön borde exempelvis utgå även för den teoretiska 
delen av utbildningstiden.  

Denna utredning ledde till inrättandet av yrkespedagogiska institut på sex orter, 
och liksom övriga lärarutbildningar integrerades dessa i högskolans organisation 
år 1978. Därefter har dock yrkeslärarutbildningen haft en relativt undanskymd 
plats i statliga lärarutbildningsutredningar, bortsett från att den ägnats två egna 
utredningar.50 År 1993 genomfördes en omfattande reform av hela 
lärarutbildningssystemet, som bl.a. innebar att dimensioneringen av utbildningen 
av olika lärarkategorier skulle bestämmas lokalt utifrån det utbildningsuppdrag, 
som regeringen gav varje högskola.51 På vissa håll blev konsekvensen att 
utbildningen av vissa kategorier yrkeslärare, exempelvis i industri och hantverk, 
helt upphörde.52 Och vid milleniumskiftet konstaterade 
Lärarutbildningskommittén (LUK), att den nyligen genomförda höjningen av 
antagningskraven, som innebär att lärare i yrkesämnen ska ha genomgått en 
yrkesrelevant högskoleutbildning på minst 60 poäng, lett till en drastiskt minskad 
rekrytering till vissa utbildningar, bl.a. för lärare i industri och hantverk.53 Något 
konkret förslag till hur den hotande lärarbristen ska avvärjas framförs dock inte.  

Detta avsnitt inleddes med konstaterandet, att i ett historiskt perspektiv har 
yrkeslärarna inte i samma grad som andra lärarkategorier formats enligt statliga 
lärarutbildningsmallar. Avslutningsvis bör det påpekas att detta fortfarande till 
viss del är fallet. Inom nutida lärlingsutbildningar och företagsgymnasier är 
lärarna inte lärarutbildade, utan deras kompetens ligger i deras erfarenhet av yrket 
i fråga. Men de är ändå statligt sanktionerade och ses därmed som helt legitima 
inslag i yrkeslärarkåren.54  
 

Tillräckligt goda lärare  
Enligt tankemodellen att lärarutbildning är ett led i konstruktionen av goda lärare, 
är den presumtiva lärarkandidaten ett slags råämne som ska formas. Råvarans 

                                                 
49 SOU 1959:8,  37.  
50 SOU 1972:92; SOU 1994:101.  
51 SOU 1994:101, bilaga 5, 181. 
52 SOU 1999:53, 375.  
53 SOU 1999: 53, 160-62.  
54 SOU 1994:101, 20. 
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kvalitet framstår därför som synnerligen viktig. För yrkeslärarutbildningens del 
har en gedigen yrkeserfarenhet alltid varit ett inträdeskrav. Omfattningen av den 
skulle länge vara minst 7 år, men i enlighet med en postmodern styrningsfilosofi 
överlåter LUK-utredarna till de lokala högskolorna att på bästa sätt anpassa 
kraven till yrkets specifika karaktär.  

Kravet på en lång yrkeserfarenhet har också ansetts ge upphov till 
rekryteringsproblem: Den presumtive yrkesläraren har ju därmed hunnit etablera 
sig på arbetsmarknaden, och därför innebär det en ekonomisk uppoffring att satsa 
på en lärarutbildning. Lönen för den färdigutbildade yrkesläraren har inte heller 
varit särskilt konkurrenskraftig. I utredningar från 1940- och 50-talen förslogs 
därför kostnadsersättningar i form av bl.a. dagtraktamenten, resetraktamenten och 
understöd åt lärarkandidaternas familjer. LUK-utredarna uttrycker en medvetenhet 
om samma problematik, men deras lösning är att ge möjlighet till deltids- eller 
distansstudier.55  

Kravet på tidigare yrkesutbildning har successivt höjts. Till att börja med 
krävdes ingen särskild yrkesutbildning, men när yrkesskolesystemet började 
byggas ut blev genomgångna yrkesskolekurser ett behörighetskrav. När sedan  
yrkesskolan införlivades i gymnasieskolan, skulle den presumtiva yrkesläraren 
också ha genomgått en gymnasial yrkesutbildning. Under 1990-talet kom under 
mottot Höj ribban en ytterligare skärpning till 60-poängs facklig 
högskoleutbildning inom relevanta ämnesområden,56 men som tidigare sagts blev 
resultatet att rekryteringen till yrkeslärarkåren minskade betänkligt. LUK har dock 
modifierat det kravet genom att 60 poäng s.k. kvalificerad eftergymnasial 
yrkesutbildning också ger behörighet för lärarutbildning.57 Det här illustrerar att 
avvägningen mellan kvalitetskriterier och kvantitativa mål för 
yrkeslärarutbildningen inte är helt enkel.  

Kraven på allmänbildning var inledningsvis också låga. På 1940-talet ansågs 
det tillräckligt med väl inhämtad folkskolekurs. Om man skulle kräva t.ex. 
realskoleexamen, ansågs risken stor att skickliga yrkesmän utestängdes.58 Den 
blivande läraren skulle vara fri från lyte eller sjukdom som kunde utgöra hinder 
för lärararbete. Han skulle också kunna uppvisa intyg om hedrande vandel. Vidare 
ingick inträdesprov i antagningsproceduren, där den sökande fick demonstrera 
sina yrkesfärdigheter och sina kunskaper i modersmål och räkning.  

Enligt den rationalitet som säger att utbildning är ett viktigt led i 
konstruktionen av dugliga yrkeslärare, är naturligtvis utbildningstidens längd 
viktig. Under 1940-talet omfattade utbildningen en pedagogisk kurs på femton 
veckor samt fyra veckors assistentlärartjänstgöring, som under de följande 
decennierna utökades till fem månader. Lärarutbildningen omfattade då ungefär 

                                                 
55 SOU 1999:63, 169.  
56 Jfr SOU 1994:101. 
57 SOU 1999:63, 162-168.  
58 Det visade sig dock längre fram att dessa minimifordringar i praktiken inte räckte för att 

hävda sig i konkurrensen. De flesta som antagits hade genomgått folkhögskola, realskola eller läst 
korrespondenskurser (SOU 1959:8, 40). 
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37 veckor, medan LUKs yrkeslärare ska genomgå en praktisk pedagogisk 
utbildning på 60 poäng, vilket motsvarar 60 veckor. 

Under de första decennierna låg det moderna projektets styrningsfilosofi till 
grund för lärarutbildningens innehåll och uppläggning. Det antal timmar, som 
skulle ägnas åt föreläsningar, seminarieövningar, träningslektioner, auskultering 
samt övnings- och serielektioner inom olika områden, specificerades i detalj. 
Innehållet i utbildningens teoretiska moment och den tid som skulle användas för 
vart och ett angavs också.59 För den färdiga läraren skulle läromedel av olika slag 
tillhandahållas. KÖY gav sig själv i uppdrag att ta fram undervisningsmaterial i 
form av läroböcker, planscher, modeller, ljusbilder, filmer, etc., och lärarna skulle 
få tillgång till normalförteckningar över tillgängligt materiel för olika 
yrkesinriktningar. Det centrala bibliotek, som redan fanns hos KÖY, skulle 
byggas ut och förstärkas. Hela detta batteri av olika läromedel kan ses som 
lösningar på det läroplansteoretiska problemet att representera olika aspekter av 
verkligheten i undervisningen, men det bidrog förmodligen också till att likrikta 
undervisningen. 

Lärarutbildningens praktikinslag förstärktes under denna period. 
Läraraspiranterna skulle auskultera, hålla övningslektioner inför sina 
studiekamrater samt träningslektioner med elever vid en yrkesskola, innan de gav 
sig ut på assistentlärartjänstgöringen, som också utökades i tid.  Här verkade 
förmodligen starkt normerande och konserverande krafter, genom att praktiken 
återskapades med handledarna som modeller. I KÖYs utredning från 1940-talet 
gavs en beskrivning av hur övnings- och träningslektionerna utformades, och 
eftersom ingen kritik riktades mot dem kan man anta att de även fortsättningsvis 
följde ett liknande mönster. Lektionerna skulle planeras i samråd med en 
pedagogisk handledare, varvid en disposition för dem gjordes upp. Vid 
övningslektionerna var både en pedagogisk handledare och en fackhandledare 
närvarande. Fackhandledaren bedömde lektionen ur yrkessynpunkt, medan den 
pedagogiska ledaren skulle granska lektionens pedagogiska uppläggning och göra 
en sammanfattande värdering i form av en rapport till KÖY. Där angavs hur 
lektionen påbörjats och utdelning av material gått till.  Förhörets och 
undervisningens planmässighet, förevisning av undervisningsmateriel och 
tavelteknik var andra aspekter som bedömdes. Klarhet i framställningen, 
förberedelse och avslutning av lektionen värderades också. I KÖY:s tidigare 
lärarkurser hade varje kandidat bedömts av 4-5 pedagogiska handledare, och 
enligt KÖY var samstämmigheten i bedömningen vanligtvis mycket god. Därför 
ansåg utredarna att det varit möjligt att få en ganska god bild av kursdeltagarens 
förutsättningar som lärare.  

Det har tyder på att det fanns explicita eller implicita standardiserade kriterier 
för en god lärare, och det är också troligt att dessa kommunicerades i den 
pedagogiska kursens praktikinslag. När nu praktikdelen skulle utökas, borde man 
även kunna utfärda betyg i undervisningsskicklighet. Betyg skulle dessutom 
utdelas i psykologi, pedagogik, nit samt fallenhet för lärarkallet.60 Från och med 

                                                 
59 SOU 1959:8, 76-88. 
60 Ibid, 14.  
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denna tidpunkt började staten således att upprätta hierarkier av mer eller mindre 
goda lärare. Några explicita kriterier för den goda yrkesläraren formulerades dock 
inte, men det verkar som om den tidens statliga yrkesutbildningsutredare utgick 
från att objektiva framgångskriterier existerade. Den allmänna 
undervisningsmetodiken skulle exempelvis fylla syftet att ge lärarkandidaten 
”sådana insikter, som är av betydelse för framgång i lärarens arbete.”61 

Under assistentlärartjänstgöringen följde och bedömde KÖY:s högsta chef den 
blivande lärarens förmåga att upprätthålla ordning och disciplin, att långsiktigt 
planera arbetet samt hans uthållighet och ambition. Praktikhandledaren 
rapporterade varje månad till KÖY-direktören, och vid slutet av tjänstgöringen 
skulle läraraspiranten själv lämna en redogörelse för sina erfarenheter. Det är rätt 
anmärkningsvärt att den högste statliga tjänstemannen för yrkesutbildningen 
personligen skulle följa alla läraraspiranter under assistentlärartjänstgöringen. På 
ett symboliskt plan betydde det att det övergripande ansvaret för konstruktionen 
av den goda läraren ytterst vilade i en enda mans hand. Det fanns således bildligt 
talat en spindel i det nät som vävdes av maktens alla tekniker och teknologier. 
Många och starka normaliserande tekniker skulle alltså mobiliseras, men det bör 
påpekas att många verksamma yrkeslärare knappast berördes av dem, eftersom 
det stora flertalet saknade lärarutbildning.  

I 1960-talets utredningar blev det allt mer uppenbart att yrkeslärarna skulle 
stöpas i samma form. Mallen skulle den pedagogiska forskningen tillhandahålla 
genom att ta fram kunskaper som direkt kunde omsättas i konkreta åtgärder och 
anvisningar för skolarbetet. Problemet var dock att detta slags forskning saknades, 
och de pedagogiska forskarna togs i upptuktelse för att de främst sysslat med 
”meriteringsforskning”, vilket således på något sätt antogs stå i motsättning till 
den yrkespedagogiska forskning som efterlyses.62 

 Syftet med detta var att i modernitetens anda standardisera och likrikta 
undervisningen.63 Sådana strävandena hade länge dominerat utbildningspolitiken, 
men just yrkesutbildningen hade i det avseendet dittills utgjort ett undantag. Den 
skulle istället i enlighet med det förmoderna samhällets rationalitet anpassas till 
mångskiftande lokala behov. KÖY följde också till att börja med samma linje, 
eftersom det befarades att kommuner annars inte skulle vara villiga att inrätta 
yrkesskolor.  

Men standardiseringsivern nådde således på allvar yrkesutbildningen under 
1960-talet, d.v.s. vid en tidpunkt, då den var som allra starkast inom skolans 
område i stort. Vi kan dock notera att för yrkeslärarens del blev detta endast en 
parentes på drygt tio år. De försök, som under 1980-talet utfördes inom ramen för 
utredningen för översynen av gymnasiala yrkesutbildningar (ÖGY), förebådade 
det skifte i utbildningspolitiken, som ägde rum under 1990-talet. Med den 
styrningsfilosofi som ligger till grund för exempelvis LUK, den senaste i raden av 

                                                 
61 Ibid., 78. 
62 SOU 1967:48, 87. 
63 Jfr exempelvis SOU 1963: 3, 145. 
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lärarutbildningsutredningar, sluts således den cirkeln för yrkeslärarutbildningens 
del.64 

 

Sammanfattande reflektioner 
Från och med 1950-talet tog staten på allvar sig an yrkeslärarnas utbildning. I ett 
övergripande perspektiv var detta ett led i att upprätta en biopolitisk infrastruktur 
för lärarförsörjningen, som i sin tur skulle göra det möjligt att i slutändan förse 
näringslivet med lämpligt utbildad arbetskraft. Statistiska prognoser över 
lärarbehovet var ett verktyg för att skapa den strukturen, och vi kan notera deras 
småskalighet.  De utformades också enligt en handen-i-handsken-rationalitet: det 
gällde att producera exakt det antal lärare som skulle komma att behövas, varken 
fler eller färre. 

Vidare togs olika tekniker till hjälp för att rekrytera lämpliga lärarkandidater. 
Ekonomiska morötter ansågs nödvändiga för att goda yrkesmän skulle söka sig 
till lärarbanan. Behörighetsbestämmelser och inträdesprov syftade till att sålla 
fram de mest lämpade. Väl inne i utbildningen verkade många processer på 
mikroplanet, och ambitionen var uppenbarligen att forma den goda läraren och 
dennes pedagogiska praktik enligt en enhetlig mall, som i detalj upprättades och 
upprätthölls av den centrala skolmyndigheten. Under övnings- och 
träningslektioner kommenterades ständigt kandidaternas sätt att vara och verka. 
Praktikinslagen byggde på ett modelltänkande, där lärarkandidaterna noga skulle 
iaktta handledarens sätt att undervisa och instruera. I skriftliga lärarhandledningar 
och litteratur om lektionsförberedelse mötte de en nedtecknad praxis, som de 
förväntades återskapa. I alla sådana mikroprocesser formades även de blivande 
yrkeslärarnas subjektiviteter.   

Under 1960-talet överfördes utbildningen till yrkespedagogiska institut, och 
därmed lättade KÖY:s fasta grepp över den. Istället fick vetenskapen genom 
lektorer i pedagogik och psykologi ett större spelrum. Men SÖ och KÖY släppte 
inte kontrollen: Tillsammans med lärarinstitutens rektorer ansvarade de för den 
centrala antagningen. De utfärdade också det behörighetsbevis, vilket 
fortsättningsvis skulle vara ett krav för att anställas som lärare. Med kravet på en 
obligatorisk utbildning blev också yrkeslärarna jämställda med andra lärare inom 
skolväsendet.65 Därmed var den gode yrkesläraren konstituerad på den statliga 
arenan, och yrkeslärarna definierades i det avseendet inte som ”de andra”. Under 
1990-talet slås det i  Svensk författningssamling fast att all lärarutbildning ska ge 
den studerande relevanta och goda ämneskunskaper samt de kunskaper och 
färdigheter som krävs för att som lärare kunna förverkliga skolans mål och 
medverka i skolans utveckling.66 

                                                 
64 SOU 1999: 63.  
65 I en utredning från 1990-talet föreslås t.o.m. att ett lärarcertifikat utfärdat av rektor efter en 

tids provtjänstgöring ska krävas för att få tillsvidareanställning. Detta sägs vara i linje med direktiv 
från EG, men förslaget verkar också vara ett uttryck för en strävan att forma yrkeslärarkåren i 
enlighet med sociologiska kriterier för en profession. Förslaget har dock inte genomförts. Jfr SOU 
1994:101, 113. 

66 SFS 1993:100, bilaga 2.  
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Läroverkslärar- och kärnämneslärarkåren 
Tillräckligt många lärare 
Också för att tillgodose behovet av lärare i teoretiska ämnen har statliga utredare 
försökt göra exakta prognoser, men det har varit ett mycket mer storskaligt projekt 
än för yrkeslärarnas del.  Under 1960-talet ägnades ett helt betänkande åt att 
beräkna lärarbehovet med hjälp av avancerade matematiska och statistiska 
modeller. En mängd faktorer som t.ex. barnkullarnas storlek vävdes in i 
prognosen, och ur ett planerarperspektiv har svenska folkets varierande 
benägenhet att sätta barn till världen varit ett ständigt problem.67 Den s.k. 
lärarbenägenheten var en annan svårpredicerad faktor: personer med 
lärarutbildning väljer ibland ett annat yrke.  

Ambitionerna att anpassa lärarutbildningens dimensionering efter ett beräknat 
framtida lärarbehov är ett uttryck för en modernistisk styrningsfilosofi. LUK:s 
lösning  är dock mer i linje med postmodern syn, där hänsyn tas till de variationer 
som verkligheten tillhandahåller. Utredarna menar att det inte gör något om det 
skulle bli ett överskott av utbildade lärare. Lärarutbildningen har nämligen ett 
arbetsmarknadsvärde även utanför skolans värld, i företag och ”lärande 
organisationer”, där den ständigt ökande informationsmängden, den snabba 
teknik- och kunskapsutvecklingen ställer krav på en ständigt pågående 
utbildningsverksamhet. Allt enligt LUK.68  

Ett annat dimensioneringsproblem handlar om att utbilda rätt slags lärare i 
lämpligt antal. På 1960-talet försökte staten konstruera en lärarkår, som svarade 
mot skolornas behov av ämneskompetens, genom att i detalj reglera antalet 
utbildningsplatser med olika ämneskombinationer. Detta till trots har ofta fel sorts 
lärare utbildats, och i dag är det brist på bl.a. lärare i matematik och 
naturvetenskapliga ämnen. LUK-utredningen uttrycker emellertid även på denna 
punkt en helt annan styrningsfilosofi. Lärarutbildningen ska vara så flexibel att 
den snabbt kan anpassas till en ändrad efterfrågan. Det stora utrymmet för 
individuella val ska göra det möjligt för de studerande att själva komponera sin 
utbildning, och förhoppningen är att de ska välja inriktningar och specialiseringar 
som svarar mot snabba förändringar i efterfrågebilden.69  

Staten har alltså i det närmaste abdikerat, när det gäller att styra 
dimensioneringen av lärarutbildningen. Den frågan görs i stället till ett 
individuellt studerandeproblem och en fråga, som högskolorna får lösa på lokal 
nivå. Studenternas individuella val och högskolornas prognoser skall styra allt till 
det bästa.  

 

                                                 
67 SOU 1999:63, 316. 
68 Ibid., 320. 
69 Ibid, 318-321, 
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Tillräckligt goda lärare  
Som tidigare sagts gjorde 1960-talets statliga utredare inga försök att utforma 
kritierier eller statliga mått på en god yrkeslärare. Men 1960 års 
lärarutbildningssakkunniga (LUS), som hade till uppgift att utforma en utbildning 
för lärare i teoretiska ämnen, ägnade stor möda åt det problemet, som de själva 
definierade som mycket svårlöst. De framhöll exempelvis att det inte gick att 
bestämt säga vad som kännetecknar en god lärare, och även om det skulle vara 
möjligt att enas om vilka egenskaper som konstituerar en god lärare, skulle de 
egenskaperna ändå vara omöjliga att mäta. För att exemplifiera detta refererade 
utredarna till 1946 års Skolkommission, som beskrev en god lärare på ungefär 
följande sätt:  

• Självförtroende och säkerhet i uppträdandet, anpassningsförmåga, 
initiativförmåga, vilja till objektivitet och socialt ansvarstagande 

• Förmåga att uttrycka sig klart och redigt, känsla för rättvisa och 
förmåga att hålla disciplin 

• Förmåga att rent intuitivt förstå och reagera på ett riktigt sätt i de 
mångskiftande situationer, som möter uppfostraren i skolmiljön 

• Positiv och progressiv inställning till sitt yrke och vilja att forma sin 
undervisning så att den syftar mot ett bestämt pedagogiskt mål bortom 
läxuppgiften för dagen 

• Han (sic!) måste öva sig i tålamod och förstå att grogrunden för all 
undervisning är kärlek och lyckokänsla 

• Han (sic!) bör inte sakna humor  
• Han (sic!) bör åtminstone någon gång känna äventyrets spänning i sin 

uppfostrargärning. 
LUS-utredarna konstaterade att det nog var svårt att konstruera psykometriska 
instrument för att mäta sådana ”honnörsord”. Istället vore det bättre ”att söka 
uppdaga personlighetsdrag, som försvårar eller omöjliggör fullföljandet av 
lärarfunktionen”.70 Men vilka de personlighetsdragen skulle vara, var enligt 
utredarna inte heller särskilt självklart. Endast mycket särpräglade egenskaper 
kunde egentligen diskvalificera en sökande, och det enda exempel som gavs var 
grava talfel. Hoppet verkade istället ytterst stå till de potentiella lärarkandidaterna 
själva. Om det gavs en ordentlig information om vad yrket kräver, kunde ju var 
och en själv rannsaka sin lämplighet. Därmed skulle de olämpliga sortera bort sig 
själva. En sådan styrningsfilosofi bygger i hög grad på att med olika tekniker öka 
individernas förmåga att själva på ett självdisciplinerat sätt förstå sitt eget bästa.  

På 1960-talet var problemet alltså i första hand att välja ut de mest lämpliga 
individerna till lärarutbildningen. Ett kapitel i LUK-utredningen handlar också om 
urvalsfrågan, men den formuleras delvis i andra termer.71 Det gäller nu att 
åstadkomma en socialt sett allsidigt sammansatt lärarkår med avseende på kön, 
etnicitet och social bakgrund för att komma till rätta med problemet att lärarkåren 

                                                 
70 SOU 1965:29, 430. 
71 SOU 1999: 63, kap. 15.3. 
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domineras av kvinnor med svensk medelklassbakgrund. Styrningsproblemet 
förläggs därmed på strukturell istället för individuell nivå. Strukturer är dock inte 
särskilt lätta att förändra, men enligt LUK-utredarna kommer den högre 
utbildningens expansion och satsningen på mindre högskolor att leda till en 
minskning av den sociala skiktningen. För att öka andelen personer med ”utländsk 
bakgrund” i lärarkåren föreslås att invandrare som kommer till Sverige med en 
akademisk utbildning ska kunna få arbetslöshetsunderstöd för att gå speciella 
kortare utbildningar för att bli lärare. Könskvotering avvisas som ett medel att 
rekrytera fler män till läraryrket. Istället gäller det att vidta åtgärder som gör att 
män självmant söker sig dit. Utredarna menar att läraryrkets status kommer att 
höjas, bl.a. som en följd av att lärarutbildning ska ge behörighet för 
forskarutbildning, vilket skulle locka fler män. Men då den karriärvägen nog kan 
leda bort från yrket, landar utredarna egentligen åter på ruta ett i sina resonemang.  
 
Den goda läraren mätt med statliga mått 
Genomgången och godkänd lärarutbildning kan ses som en statlig garanti att en 
nybliven lärare håller en godtagbar standard. Lärarexamensbeviset har dessutom 
ofta innehållit en betygssättning av den nyblivna lärarens skicklighet och/eller 
lämplighet för yrket, bl.a. i form av graderade betyg i undervisningsskicklighet. 
Man har med andra ord försökt att skapa kriterier för att skilja mycket goda lärare 
från de medelmåttiga. 1960-talets Lärarutbildningssakkunniga diskuterade detta 
ingående: Vad kännetecknar en god lärare, och i vilken grad är detta korrelerat 
med betyg i undervisningsskicklighet? Sådana frågor är centrala inom en 
meritokratisk diskurs, där sociala hierarkier förutsätts bygga på personliga 
förmågor och förtjänster.72 

Utredarna konstaterade att många forskare försökt att besvara frågorna ovan. 
De hade dock inte lyckats fastställa vad som utmärker en god lärare, och 
dessutom hade det visat sig att ett högt betyg i undervisningsskicklighet inte var 
ett särskilt säkert mått på framgång som lärare ute i fältet.73 Utredarna menade att 
många av de förmågor som kännetecknar en god lärare inte kommer till uttryck i 
utbildningen, som t.ex. förmåga att långsiktigt planera och organisera 
undervisningen.74 Betygens validitet var alltså enligt utredarna mycket låg, och 
man satte även ett stort frågetecken för deras reliabilitet: den subjektiva 
dimensionen i bedömningen sågs som ofrånkomlig. Ett alternativ vore kanske att 
avskaffa de graderade betygen, eftersom de hade sin största betydelse vid 
tjänstetillsättningar. Ur samhällets synpunkt var det ju ”ovidkommande om 
klassen A eller klassen B får den mest meriterade läraren. Det väsentliga är att 
varje lärare kan fullgöra sina uppgifter.”75 Den tanken artikulerades således inte 
inom en meritokratisk diskurs, men något definitivt diskursivt brott ägde inte rum, 

                                                 
72 Jfr.  Young (1961).  
73 Man kan ju fråga sig hur man mäter den framgången utan att ha definierat kriterier för en 

god lärare. Här har vi alltså ytterligare ett exempel på hur resonemangen om lärarlämplighet 
ständigt rör sig i cirkel. 

74 SOU 1965:29,  464-65. 
75 Ibid. 
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eftersom utredarna satte sin tro till att en intensifierad pedagogisk forskning skulle 
kunna bringa reda i kriteriefrågan.   

Betyg skulle också ges i kurser i pedagogik och ämnesteori, för de senare i 
form av sammanfattningsbetyg för vart och ett av de undervisningsämnen som 
ingick i examen.  En formel för hur betyget i ett undervisningsämne skulle 
sammanvägas konstruerades: Man skulle beräkna ett medelvärde av betygen för 
de kurser, som ingick i ämnet med kursernas längd (uttryckt i poäng) som vikter. 
(Förnöjt) konstaterade man: ”En enklare och klarare kvalitetsbedömning av de 
studerande blir möjlig och sammanfattningsbetygen i undervisningsämnen kan 
beräknas på ett objektivt och kontrollerbart sätt.”76 

Frågan om kriterier för betygsättningen i ämnesteori måste dock ändå 
behandlas, men den gjordes helt och hållet till en fråga om kvantitet: ”kurserna 
skall vara så utformade att de studerande regelmässigt uppnår lägst godkänt betyg 
inom den föreskrivna studietiden.”77 Regelmässigheten fastställdes till 85-90 
procent. Det här resonemanget vilade outtalat på principen för en relativ 
betygsskala: man utgick från att de studerande kunde rangordnas på ett 
tillförlitligt sätt. Att gränsen sattes vid ca tio procent underkända byggde på en 
ekonomisk rationalitet. Därigenom skulle genomströmningen på olika kurser bli 
högre jämfört med det som då gällde vid den filosofiska fakulteten:  

Om samhället behöver 100 nya lärare, skall det inte på grund av 
utbildningssystemets organisation vare sig behöva utbilda 150 och låta 50 
kuggas ut [...] eller börja utbilda 100 och låta 30 kuggas ut, vilka sedan i 
skolväsendet måste ersättas med helt outbildade vikarier. Skolan och 
samhället i stort är bättre betjänta av att också den sämre tredjedelen 
studerande får sin examen och tillföres undervisningsväsendet, även om 
deras kompetens relativt sett inte är hög, än att de måste ersättas av helt 
outbildade lärare, vilkas kompetens är klart otillfredsställande.78 

Universiteten måste ompröva sina gränser för godkända prestationer: ”Vid 
lärarutbildningslinjerna får studiemisslyckanden inte inträffa som en följd av 
subjektiva uppfattningar om hur många studerande som bör lyckas, oavsett 
gruppens allmänna standard.”79 I utredarnas perspektiv grundades alltså en 
genomströmning på ca 2/3 på subjektiva bedömningar, medan deras egen 
föreslagna genomströmning på ca 90 procent vilade på en objektiv grund. Men 
den grunden konstruerades inom en ekonomisk rationell diskurs.  

 LUK-utredarnas styrningsfilosofi där målstyrning ersatt regelstyrning innebär 
också i detta avseende ett brott med det moderna projektets rationalitet. Staten 
anger endast att den utbildade läraren ska ha de kunskaper och färdigheter som 
behövs för att förverkliga skolans mål och medverka i utvecklingen av skolans 
verksamhet. De önskvärda kompetenserna beskrivs mycket vagt, även om de 
upptar en lång lista. Läraren ska bl.a.: 

                                                 
76 Ibid., 513.  
77 Ibid., 517 
78 ibid. 
79 Ibid., 518. 
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• kunna förmedla samhällets och demokratins värdegrund 

• möjliggöra kunskapsbildningen inom de ämnesområden utbildningen avser  

• leda och samarbeta med eleverna 

• bedöma och värdera elevers utveckling och lärande 

• analysera och ta ställning till allmänmänskliga frågor och förändringar i 
omvärlden.80 

De statliga utredarna har dock inte längre några ambitioner att konstruera statliga 
mått för att gradera lärare som mer eller mindre goda i dessa och liknande 
avseenden. Däremot ställs i enlighet med målstyrningens rationalitet krav på att 
högskolornas sätt att arbeta mot dessa mål ska vara utvärderingsbara:  

[…] både externa och interna intressen skall kunna värdera högskolans 
förmåga att skapa förutsättningar för att målen kan nås. Examensmålen 
pekar ut högskolans ansvar för att lärarutbildningen blir väl sammanhållen 
och att de lärare som utbildas får kompetens att ta det omfattande ansvar som 
de nationella styrdokumenten för skolan anger.81  

 

Sammanfattande reflektioner 
Till grund för 1960-talets utredningar om konstruktionen av goda lärare låg en 
styrningsfilosofi i linje med det moderna projektet. Frågan om hur lärares 
lämplighet skulle mätas ställdes också inom en meritokratisk diskurs: det borde 
finnas kriterier för att skilja mellan bättre och sämre lärare.82 I LUK dominerar en 
annan diskurs i detta avseende: de kompetenser, kunskaper och förmågor som en 
god lärare ska besitta har blivit både fler till antalet och mer komplexa, men 
utredarna har inga ambitioner att utveckla statliga mått för att mäta dem. Däremot 
ska det gå att utvärdera varje högskolas sätt att arbeta för att möjliggöra för 
studenten att nå målen. Med sådana formuleringar har staten övergett en enkel 
input- output-modell och de direkta orsakssamband som en sådan bygger på.83 

Den styrningsfilosofi, som kommer till uttryck i LUK när det gäller att forma 
kvalitativt goda lärare, lånar många drag från den postmoderniteten.  Detalj- och 
regelstyrningen har övergivits till förmån för en mål- och resultatstyrning. Detta 
kombineras med en marknadsdiskurs om valfrihet: den blivande läraren ska själv 
komponera sin utbildning. Marknadens osynliga hand  ska således sörja för att de 
ämneskompetenser, som efterfrågas av studenter och produceras av högskolorna, 
också svarar mot skolornas behov.   

                                                 
80 SOU 1999:63, 185.  
81 Ibid., 183. 
82 Man hänvisar t.ex. i ett sammanhang till Gauss-kurvan enligt vilken människors egenskaper 

och förmågor uppvisar en bestämd spridning. Att den kurvan konstrueras så att den egentligen 
skapar dessa skillnader tänker man inte på.  

83 Jfr det paradigmskifte inom utvärderingsforskningen som inom skolans område ägde rum 
under 1980-talet. Se vidare Franke-Wikberg & Lundgren (1980-1981).  
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Kapitel 3. Enhetsläraren i statliga diskurser  
I statliga skolutredningar under 1960-talet artikulerades ofta en grundläggande 
princip: allting hänger ihop! Man talade om den nya skolan som ett 
sammanhängande helt, en skola som borde upplevas som en obruten kontinuitet 
från första till sista årskursen. Gränsen mellan gymnasieskola och grundskola var 
konstlad, och detsamma gällde uppdelningen mellan teori och praktik:  

[...] ett särhållande som hittills av vad som förmenas vara rent intellektuella 
ämnen från övriga ämnen är inte bara otidsenligt utan rentav baserat på 
felaktiga psykologiska förutsättningar. Estetisk och praktisk bildning kan 
inte strängt särhållas från intellektuell bildning. På samma sätt har nutida 
forskning kunnat påvisa hur nära den fysiska träningen och utvecklingen 
hänger samman med den psykiska. Det är i automationens tidevarv inte 
heller möjligt att som förr särhålla kroppsarbetet och tankearbete.84  

Dualismen mellan teoretiska och icke-teoretiska studievägar måste därför 
upplösas, och detsamma gällde uppdelningen i olika kategorier av lärare på olika 
stadier inom grundskolan och gymnasieskolan: Alla lärare tillhörde egentligen 
samma sort. Enligt denna diskursiva logik var verkligheten till sin natur ett 
sammanhängande helt, och det gällde att med bl.a. lärarutbildningen som 
instrument skapa denna naturliga helhet, eller som jag ser det: en ny diskursiv 
verklighet.  
 
Lärarutbildningen och enhetsläraren 
Vid 1960-talets början bedrevs klasslärarutbildningen vid lärarhögskolor, medan 
ämneslärarna fullgjorde sina ämnesstudier vid universiteten för att sedan gå den 
praktisk-pedagogiska utbildningen vid en lärarhögskola. Detta hade på ett 
olyckligt sätt bidragit till uppdelningen av lärare i olika kategorier, menade LUS-
utredarna. Därför borde lärarhögskolorna egentligen föras till universiteten, men 
av någon outtalad anledning ansågs tiden ännu inte mogen för ett sådant steg. 
Ämneslärare skulle fortfarande till allra största delen utbildas inom universitets 
ram, medan klasslärare skulle utbildas vid lärarhögskolor med en mindre del av 
den ämnesteoretiska skolningen förlagd till universiteten.85 Det försteg, som 
ämneslärare i ett professionaliseringsperspektiv hade i kraft av sin akademiska 
utbildning och som också positionerade dem bland medelklassens övre skikt, 
rubbades alltså inte i grunden.  

Istället mobiliserades tekniker som syftade till att överbrygga klyftan mellan 
universiteten och lärarhögskolorna. Det gällde bl.a. att skapa en känsla av 
gemenskap mellan lärarstudenterna. När studierna påbörjades, skulle därför den 

                                                 
84 SOU 1965:29, 17.  
85 Lärarutbildningen i Umeå skulle dock vara ett undantag. Där skulle lärarhögskolan avskaffas 

och all lärarutbildning ske i universitetets regi. All ämnesteori skulle meddelas av 
ämnesinstitutioner vid de filosofiska fakulteterna och den praktisk pedagogiska utbildningen  
skulle ombesörjas av den pedagogiska institutionen. Det förslaget gick dock inte igenom. Ibid., 
484ff.  
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blivande klassläraren skrivas in i universitetet och studentkåren, och blivande 
ämneslärare skrevs vid antagningen till universitetet också in vid lärarhögskolan. 
För att åstadkomma den önskvärda känslan av enhetlighet borde en 
lärarutbildningsstadga införas för att markera att ”lärarutbildningen sakligt sett 
bedrives inom en sammanhängande organisation och klargöra att betingelserna för 
de olika kategorier som utbildas är desamma eller likartade.”86 Den nya helheten 
skulle uppenbarligen formas utan att rucka på de diskursiva principer som 
historiskt sett fungerat åtskiljande. Ambitionen att sudda ut gränserna mellan teori 
och praktik, kropp och själ etc. lika väl som gränserna mellan de lärare, som 
förknippades med de olika polerna i sådana motsatspar fick överhuvudtaget inga 
avtryck i politiska åtgärder: utredningen hade nämligen inte till uppgift att 
behandla utbildningen för lärare i praktiska yrkesämnen. De lärarna omfattades 
följaktligen inte heller av den lärarutbildningsstadga, som syftade till att utplåna 
skillnader mellan olika lärarkategorier. På så sätt konstruerades dessa lärare ändå 
som en särskild sort, som ”de andra.”  

Ett annat problem med allt-måste-hänga-ihop-logiken var att helheter föreföll 
svåra att hantera. Utredarna tvingades nämligen dela sin helhet i mindre delar för 
att kunna styra densamma. Trots att de hävdade att det inte fanns någon objektiv 
grund för att dela in lärare i olika kategorier, gjorde de ändå det med 
motiveringen:  ”Det är en orimlig uppgift för en och samma lärare att fostra och 
vägleda eleverna i alla ämnen och verksamheter från nybörjarstadiet till vuxen 
ålder.”87  

Inom helhetsdiskursen konstaterade utredarna att elevens utveckling är 
kontinuerlig och inte låter sig ”indelas i stadier som konstlade vilolägen på fasta 
nivåer”, men de kunde uppenbarligen inte bortse från att en annan diskursiv 
ordning styrde skolans organisation. Grundskolan var de facto organiserad i tre 
stadier, och gymnasieskolan var i organisatoriskt hänseende skild från 
grundskolan. Den lärarutbildning som skisserades skulle utbilda lärare för dessa 
stadier och skolformer. På så sätt återskapades gränser mellan olika 
lärarkategorier inom ungdomsskolan. Lågstadieläraren skulle undervisa i alla 
ämnen utom slöjd och mellanstadieläraren i alla ämnen utom gymnastik och slöjd. 
Högstadieläraren skulle ha tre och gymnasieläraren två ämnen i sin undervisning. 
I ämnesmässigt hänseende sade man sig vilja åstadkomma en viss enhetlighet 
inom adjunktskåren genom inrättandet av studiegångar som byggde på fasta 
ämneskombinationer. Antalet sådana blev ändå rätt så stort, 39 stycken.  

Därigenom uppdelades LUS enhetliga lärarkollektiv efter ämnen, och gränser 
mellan lärare på olika stadier befästes genom att utbildningstidens längd 
fortfarande skulle variera. För en lågstadielärare skulle den vara två år, för en 
mellanstadielärare 2,5 år, för en högstadielärare fyra och för en gymnasielärare 
fem år. Examensstadgans nya mått för att mäta studiernas omfattning, där en 
veckas studier skulle svara mot en poäng, hade konstruerats för att normera och 
differentiera utbildningstiderna för lärarkompetensen i olika ämnen och på olika 

                                                 
86 Ibid, 514. 
87 Ibid., 172.   
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stadier.88 Att därmed hierarkier mellan olika lärargrupper upprättades var den 
andra sidan av samma sak.  

Enligt en annan implicit och aldrig ifrågasatt diskursiv logik kopplades 
utbildningstidens längd dessutom med automatik till lönen. En lönegradsmässigt 
högre tjänst utgjordes i regel av en tjänst på närmast ovanför liggande stadium, 
sades det. Vidareutbildning definierades därmed som studier vilka gav behörighet 
att inneha en sådan tjänst och därmed möjlighet att klättra i lärarhierarkierna. I det 
här sanningsspelet var det per definition omöjligt för en ämneslärare att 
vidareutbilda sig till lågstadielärare.  

De holistiska diskurser som LUS mobiliserade för att upplösa lärarkategorier  
syftade till att reducera statusskillnader inom hela lärarkollektivet. 
Lärarutbildningen utformades dock inom andra diskurser, som bidrog till att 
befästa dessa. Läroverkslärarna hamnade i hierarkins topp, och eftersom 
yrkeslärarnas utbildning inte behandlades i LUS-utredningen, befästes ytterligare 
deras underordnade position.  

Andra av 1960-talets utredningar mobiliserade dock mer konsekvent diskurser 
som utmanade den diskursiva ordning som proklamerade teorins primat över 
praktiken: 

Den tidigare dualismen mellan allmänbildning och yrkesutbildning håller 
på att försvinna. Förutsättningen för kvalificerad yrkesutbildning i vårt 
samhälle anses alltmer vara en solid bas av sådana färdigheter och kunskaper 
som i ett föränderligt samhälle kan tillämpas i många skilda livssituationer. 
Diskussionen om utbildningsfrågorna kretsar i olika länder i allt högre grad 
kring frågan hur man skulle kunna integrera de olika parallellt löpande 
utbildningsformerna på det gymnasiala stadiet i fråga om organisation, 
läroplaner och lärarrekrytering.89  

I citatet ovan från Gymnasieutredningens betänkande år 1963 artikuleras en 
diskurs, som från och med denna tidpunkt dominerar på den statliga arenan. 
Yrkesutbildningsberedningens betänkande från 1967 ledde till att den också 
skapade en ny skolverklighet: i den nya gymnasieskola som tog form med 1971 
års reform integrerades alla övre sekundärutbildningar i samma organisation. 
Därmed var de rumsliga gränserna mellan praktiska och teoretiska utbildningar 
liksom mellan lärare i praktiska yrkesämnen och kärnämnen upphävda. Den nya 
organisationen skulle bättre svara mot ett arbetsliv där gränsen mellan teoretisk 
och praktisk kunskap inte längre ansågs existera.  

Allt detta var också väl förenligt med diskurser om rättvisa, jämlikhet och 
social integration. Olika studerandegrupper skulle mötas i korridorer, på raster 
och i gemensamma aktiviteter vilket skulle leda till större förståelse och respekt 
för andra yrken än de egna. Därmed skulle det vara möjligt att bryta den 
diskursiva ordning, som proklamerade teorins hegemoni över praktiken, samt de 
statushierarkier som etablerats på sådana grunder. Den enligt YB oskarpa och 
godtyckliga uppdelningen mellan lärare i läroämnen och yrkesämnen skulle 
avskaffas, en uppdelning som ju hade sin grund i en ”felaktig syn på och 

                                                 
88 Ibid., 215-241. 
89 SOU 1963:42, 75. 
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värdering av praktisk och teoretisk undervisning.”90 De olika studerande-
gruppernas och deras respektive lärares förhållanden borde också likriktas: det 
fanns exempelvis ingen anledning till att yrkeslärarnas arbetsår skulle omfatta fler 
veckor och lektionstiden vara längre i minuter räknat än för de kolleger som 
undervisade i teoretiska ämnen.91   

Det har emellertid visat sig svårt att bryta den hegemoni, som diskursen om 
teorins företräde framför praktiken innehar både inom skolans värld och i 
arbetslivet. Utredningar om 1990-talets gymnasieskola har fortsatt den kampen, 
men liksom sina föregångare händer det att de också bidrar till att befästa den 
hegenomin. Visserligen erbjuder staten kärnämneslärare och yrkeslärare en 
gemensam identitet som gymnasielärare, och de båda lärargrupperna  konstrueras 
ofta inom samma diskurser på den statliga arenan. Men fortfarande positioneras 
yrkeslärarna i vissa avseenden fortfarande som De andra. De teoretiska 
utbildningarna och kärnämneslärarna har utgjort normen för jämlikhets-
strävandena. De praktiska linjerna har reformerats med de teoretiska 
utbildningarna som modell, eftersom det är kärnämnena som fått ett större  
utrymme. Så har exempelvis en utredning om karaktärsämneslärarna titeln ”Höj 
ribban!”, vilket syftar på att dessa lärares teoretiska kompetens måste höjas.92 
Fortfarande är emellertid yrkeslärarnas utbildning kortare än andra lärargruppers. 
Men nota bene: om vi i utbildningstiden skulle inräkna den praktiska yrkeslivs-
erfarenhet som krävs av en blivande lärare, skulle yrkeslärarna gruppen 
förmodligen i stället ligga i topp i det avseendet. Men det gör vi vanligen inte,93 
vilket kan ses som ett uttryck för styrkan av de dominerande diskurser, som 
formar vårt utbildningslandskap och sätt att tänka. I ett kommande kapitel ska vi 
följa hur representanter för yrkesutbildningen försökt att bryta diskursernas 
hegemoni och vilka läraridentiteter som därigenom kommer till uttryck.  

                                                 
90 SOU 1966:3, 253. Utredarna ansåg också att gränsen mellan yrkesteori och yrkesarbete 

borde upphävas. Den svarade relativt länge mot en uppdelning av yrkeslärarna i två kategorier.  
91 Ibid., 180. 
92 SOU 1994:101. Resultatet blev att det krävs minst 60 högskolepoäng eller kvalificerad 

yrkesutbildning av samma omfattning för att bli karaktärsämneslärare. På så sätt ska den 
fackteoretiska kompetensen höjas. Genom LUK-reformen har även den pedagogiska utbildningen 
förstärkts genom att den gjorts obligatorisk och utökats till tre terminer (60 poäng).  

93 LUK påpekar emellertid detta förhållande, men då främst som ett skäl för att det inte går att 
förlänga utbildningstiden ytterligare för den här lärargruppen (SOU 1999:63, 168-69). 
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DEL II. Den statliga arenan och lärararenan 
1945-1967 
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Prolog. Klass och kön i läroverkslärarnas och 
yrkeslärarnas historia 
De statusskillnader mellan olika lärargrupper, som statliga utredare försökt 
reducera, går långt tillbaka i historien. I våra dagar krävs en akademisk utbildning 
av samtliga, vilket gör att alla lärarkategorier kan åberopa medelklasstatus. Men 
den högre utbildningens expansion har samtidigt gjort att akademiska studier inte 
i samma utsträckning fungerar exklusivt särskiljande.  

Det tidiga 1900-talets läroverk var en helt igenom manlig värld: alla lärare och 
alla elever var av manligt kön. Läraren var på många sätt fast förbunden med 
medelklassen. I kraft av sin långa akademiska utbildning var han en prototyp för 
den bildade medelklassmannen. Han var dessutom en statlig tjänsteman, som 
tillsattes med kunglig fullmakt, vilket tillförde hans medelklasstatus en extra 
symbolisk glans. Han stod följaktligen högt på läroverksstadens sociala 
rangskala.94  

Under 1870-talet fick kvinnor rätt att studera vissa ämnen vid universiteten, 
men det var fortfarande svårt för dem att skaffa sig den behörighet som krävdes 
för detta. Studentexamen var nämligen ett krav för universitetsstudier, och 
kvinnorna var ju utestängda från läroverken, som var kungsvägen till 
studentexamen. Möjlighet fanns emellertid att avlägga studentexamen som 
privatist vid ett läroverk eller att söka sig till en privat flickskola med s.k. 
dimissionsrätt. Vid 1900-talets början hade relativt många kvinnor utnyttjat de 
möjligheterna, läst vidare vid universitet och avlagt en akademisk examen.95 De 
hade därmed de formella kvalifikationer, som krävdes för högre statliga ämbeten, 
men enligt en paragraf i grundlagen kunde sådana endast innehas av svenska män. 
Denna inkonsekvens blev startskottet för kvinnliga akademikers kamp för rätten 
till ämbetsmannatjänster, bl.a. läroverkslärartjänster. Striden blev både lång och 
hård, och många läroverkslärare motsatte sig blotta tanken på kvinnor som 
kolleger. Det hela slutade år 1919 med att kvinnor fick rätt att på samma villkor 
som män inneha tjänster som läroverkslärare.96  

Yrkeslärarens genealogi liknar på intet sätt läroverkslärarens, bl.a. på grund av 
att yrkesläraren som statlig diskursiv konstruktion har en relativt kort historia. 
Frånvaron av en regelrätt lärarutbildning gjorde länge att lärarna knappast 
tilldelades medelklasstatus. Vissa rekryterades dessutom från arbetarnas led, och 
deras uppgift var att utbilda arbetare för positioner i den manuella 
arbetsdelningen. Detta gjorde att yrkesläraren hade en genealogisk släktskap med 
arbetarklassen snarare än medelklassen.  Läraren i industri och hantverk var per 
definition en man, och de praktiker som eleverna skulle förberedas för var också 
klart manligt könskodade.  

                                                 
94 Florin & Johansson (1993).  
95 Wieselgren (1969).  
96 Ibid. 
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Läroverksläraren och yrkesläraren verkade således länge i olika skolvärldar, 
som inte bara var rumsligt åtskilda. Deras respektive verkligheter var formade av 
olika diskurser om utbildningens samhälleliga funktioner, och de var bärare av 
skilda genealogiska klass- och könsidentiteter. Med detta som bakgrund ska vi nu 
förflytta oss till tiden kring andra världskrigets slut. 
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Kapitel 4. Läroverksvärlden 
Vad vi idag bevittnar är nämligen en sprängning inifrån 
av våra gamla läroverk, som är skapade under det 
borgerliga klassamhällets tid och med andra sociala 
värderingar än våra. 

(Ecklesiastikminister Edenman, citerad i Tidning för Sveriges 
läroverk, 1953/1, 1) 

 

Fram till 1940-talets början hade läroverken intagit något av en hedersplats i det 
svenska skolsystemet. Visst hade många strider utkämpats om och inom läro-
verkens värld, men de hade rört frågor om vilken kunskap, som var värd att 
förmedlas av läroverkslärarna, vilka elever som var värdiga nog att få tillträde till 
läroverksvärlden, eller vilka lärare som var tillräckligt kompetenta för att under-
visa där. Striderna handlade således om rätten till och innehållet i läroverkens 
symboliska kapital. Läroverkets symboliska glans var i sig relativt obefläckad. 
Lärarna tillhörde en bildad elit, och deras uppgift var att utbilda den kommande 
eliten.  

Ecklesiastikministerns uttalande ovan hade klara klassmässiga konnotationer. 
Tidigare hade lärarna kunnat utveckla en positiv kollektiv identitet förankrad i 
medelklassens övre skikt, men i de diskurser som nu började artikuleras posi-
tionerades de som instrument för upprätthållande av borgerlighetens orättfärdiga 
klassherravälde.  Under perioden 1940-1965 artikulerades också i statliga utred-
ningar andra diskurser, som underminerade läroverkens och lärarnas ställning. 
Läroverken framstod där som symbolen för ett föråldrat och odemokratiskt skol-
system och följaktligen för just det, som i grunden måste förändras.  

Hur förhöll sig då lärarna till diskurser, där läroverken beskrevs som ett 
tröstlöst ruinfält eller som en institution, som var nära att sprängas sönder och 
samman? Försökte de försvara och rädda sin läroverksvärld undan förstörelsen, 
eller var de beredda att ge upp de läraridentiteter, som hade sin grund i den anrika 
lärda skolan? Var de villiga att konstruera kollektiva identiteter bättre anpassade 
till de reformkrav, som statliga utredningar ställde på läroverket och dess lärare?  

 

Läroverksvärldens symboliska värden 
Det är knappast särskilt förvånande att lärarkåren gjorde kraftigt motstånd mot de 
diskurser som gav en mörk bild av läroverken och där just lärarna utmålades som 
bakåtsträvare. Man hävdade bl.a. att de ”högröstade demagoger”, som kritiserade 
läroverken för att vara hopplöst förlegade, inte visste vad de talade om.97  Skol-
kommissionen kritiserades för att ha tecknat en negativ bild av läroverken för att 
”verkningsfullt kunna framställa reformatoriska önskemål mot en mörk bak-
grund.”98 Svenska Dagbladet gavs rätt i sitt konstaterande att Skolkom-missionen 
och dess medlöpare genom sitt envetna underkännande av den gamla 
”pluggskolan” och dess arbetare agerat mycket oklokt genom att börja en reform 
                                                 

97 Erik Lönnerholm, Provåret. TFSL 1949/1, 12. Se även TFSL 1948/20, 234; TFSL 1953/1, 1-
2. 
98 Gustav Lindberg,  (1948), Positivt och negativt i skoldebatten.  Citerad i TFSL 1948/2, 28. 
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med en ”regelrätt nedvärdering och utskämning av dem, som skola föra den 
igenom.”99 Följden blev endast att bitterhet och en negativ inställning till 
reformen skapades bland lärarna, eftersom denna förknippades med en 
”onyanserad och påtagligt orättvis kritik.”100 Stockholmslärarna gav ett kollektivt 
uttryck för en önskan om att bevara det gamla:  

Vår övertygelse är, att ett fast och bestämt uppträdande i frågor, där centrala 
läroverksintressen [...] kunna stå på spel, utåt inger en hälsosam respekt. Inte 
ens risken att på vissa punkter bli betraktad som förhandlingsovillig får 
hindra oss att slå vakt om det vi anse vara skolväsendets omistliga värden.101 

En annan lärarskribent uttrycker sitt av ”samvetsnöd förestavade nej” till Skol-
kommissionens förslag, som för ”många, kanske flertalet medlemmar ljudit likt 
domedagsklockorna över en gammal tradition.”102 Ledande skribenter uttryckte 
däremot en större vilja att omförhandla sina läraridentiteter, dock utan att för den 
skull vara beredda att helt överge gamla. Centrala element i läroverklärarnas 
genealogiska medelklassidentitet stod uppenbarligen på spel, och det gällde att 
rädda åtminstone vissa fragment från det förflutna in i framtiden. En skola kunde 
liknas vid en organism, och:   

[…] det är alltid vanskligt att söka rycka upp den med rötterna och försöka 
plantera den på nytt i en främmande jordmån. Genom lämplig omvårdnad är 
det däremot inte omöjligt att få den att skjuta nya skott eller kanske rent av 
inympa nya grenar, som assimileras av den gamla växten.103 

Stämpeln reaktionär bakåtsträvare försökte man undvika genom att visa ”en ärlig 
vilja att tillvarata såväl det omistliga i arvet från den gamla skolan som det 
bärkraftiga i dagens reformsträvanden”104. Från en liknande position talade den 
här ledarskribenten:  

Det vore emellertid mycket olyckligt om situationen skulle tillspetsas så, att 
gammalt och nytt inom svenskt skolväsen ställdes i oförenligt  motsats-
förhållande till varandra. [...] De gamla skolformerna har inte ställt sig 
fientliga mot eller visat sig oförmögna till en utveckling. Även om deras 
rötter går tillbaka till en tid med ett annat samhällsideal än vårt, så både kan 
och vill de anpassa sig efter det moderna samhällets krav.105 

Skribenter var också snabba att plocka upp och utveckla fragment av diskurser, 
där läroverken och lärarkåren förknippades med mer positivt laddade symboler än 
ruinfält. Så noteras exempelvis tacksamt att utredningen om den första 
lärarhögskolan år 1953 inte ville bygga vidare på folkskollärarnas seminarie-
modell utan på läroverkslärarnas provår med ämnesstudier följda av en praktisk 

                                                 
99 Redaktionell (1953),  Ett tröstlöst ruinfält. TFSL 1953/9, 182.  
100 Gustav Lindberg (1948), Positivt och negativt i skoldebatten. Citerad i  TFSL 1948/2, 28.  
101 Gösta Stenvinkel (1949), Till Läroverkslärarnas Riksförbunds Deputeradeförsamling 

(Skrivelse från Stockholmslärare till LR).  TFSL 1949/1, 6. 
102 Bengt Ström (1949),  Äro vi inne på rätt väg?. TFSL 1949/1, 9. 
103 Henrik Elmgren (1948),  Skolreformer och skolpolitik. TFSL 1948/6, 70-71. 
104 Ledare (1948), Mål och medel. TFSL 1948/2, 13.  
105 Ledare (1953),  Gammalt och nytt. TFSL 1953/1, 1.  
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pedagogisk utbildning. Detta togs till intäkt för att läroverkslärarkåren borde 
utgöra normen i framtidens skola.  

Läroverkslärarna kunde också mobilisera diskurser om utbildningssamhället, 
som med tilltagande styrka började artikuleras i olika sammanhang. Där posi-
tionerade läroverkslärarna sig själva som nyckelpersoner, eftersom de skulle sörja 
för utbildningen av den intellektuella arbetskraften.106 Olika auktoriteter åbe-
ropades, som exempelvis den internationella organisationen ILO, för att fastslå 
lärarnas betydelse för en nations välstånd.107 Stöd tillhandahölls också av de 
humankapitalteorier, som formulerades under 1960-talet och där lärarna sågs som 
representanter för den viktigaste produktionsfaktorn i den viktigaste närings-
grenen av alla, nämligen utbildningsväsendet.”108  

 

Urholkad medelklasstatus? 
Läroverkslärarna var som tidigare sagts statliga ämbetsmän som tillsattes med 
statlig fullmakt. Skolkommissionen och senare Gymnasieutredningen föreslog 
emellertid att gymnasierna skulle kommunaliseras och att lärartillsättningen skulle 
skötas av de lokala skolstyrelserna. Skribenterna i TFSL motsatte sig den föränd-
ringen med argument som tyder på att statusen som professionell och medelklass 
sågs som hotad. Autonomin i en oväldig ämbetsmannamässig yrkesutövning 
äventyrades, det var grundmeningen i LRs remissvar: För att kunna fullgöra 
uppgiften att avvisa elever, som inte passar för teoretiska studier, måste läro-
verksläraren ha en självständig ställning i förhållande till föräldrar och därmed 
även den lokala skolstyrelsen. Vidare sågs staten som garant för att den merito-
kratiska diskursens ordning tillämpades vid tjänstetillsättningar: Förslaget att 
skolstyrelsen skulle kunna välja mellan de tre mest lämpade, skulle urholka den 
grund som vilar på förtjänst och skicklighet.109 Stor misstro uttrycktes också mot 
kommunernas vilja att föra en god skolpolitik och tillskapa de resurser som 
krävdes.110 I mitt urval är det endast en röst, som gillar förslaget med moti-
veringen att skolan därmed blev en angelägenhet för hela lokal-befolkningen.111 
Och även om skribenterna jämställde sin situation med arbetar-rörelsens strävan 
att minska sina arbetsgivares makt, så är det en medelklass-identitet som här stod 
på spel.112  

                                                 
106 Ledare (1948), Lärarbrist och lärarlön.  TFSL 1948/10, 117. 
107 Redaktionellt (1965), LR-svar till UNESCO. Lärarnas metodiska frihet måste värnas 

överallt.  SV 1965/22, 966. 
108 Redaktionellt (1965),  Lärarnas arbetsförhållanden ventilerade i estraddebatter.  SV 

1965/35, 1549. 
109 Riksförbundets remissyttrande, publicerat i TFSL 1948/23, 278. Jfr även De nya gymnasiets 

befattningshavare, SV 1963/24, 997; Lärartillsättningen,  SV 1963/19, 715; Lärartillsättningen , 
SV 1963/21, 788. 

110 Signaturen samskolerektor, TFSL, 1948/21, 251.  
111 Ledare (1948), Skolans kommunalisering och lärartillsättningen. TFSL 1948/19, 225-226.  

Den här ledarskribenten ville dock att staten även i fortsättningen skulle tillsätta lärartjänster.  
112 Jfr SV 1963/21, 788. Under rubriken Lärartillsättningen skriver redaktionen: ”I alla tider 

har arbetarrörelsen verkat för att göra arbetarna så oberoende som möjligt av sina arbetsgivare och 
att finna vägar till medinflytande över produktionsapparaten. Når vi i vår tur försöker hävda 
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I många av de texter som granskats konstruerade läroverkslärarna sig själva 
som De andra, och en känsla av att vara lågt värderade kommer till uttryck.113 I 
allmänhetens ögon kunde visst vem som helst ställa sig i katedern. Läraren var en 
driftkucku som det var fullt legitimt att göra narr av. Dessa dystra bilder förmed-
lade dock ibland en viss yrkesstolthet:  

Vi stänger gärna in oss i vår lilla klassrumsvärld, där vi med kursplanen som 
vägvisare vinnlägger oss om att ge så många som möjligt så mycket som 
möjligt. Det grumsas kanske lite, när pedagogiskt nytänkande 
rekommenderas, men ambitionen slår ut lättjan. [...] Med det upphöjda lugn 
som det goda samvetet skänker struntar vi i de vrångbilder av oss som 
skapas.114 

Lärarna hade ofta anledning att känna sig överkörda av beslutsfattare, som inte 
velat lyssna till den sakkunskap, som de ansåg sig besitta.115 Vad blev det t.ex. av 
den enkät om pedagogiskt förnyelsearbete, som så många läroverkslärare 
besvarade? Den hade visst försvunnit i det statliga reformarbetet, och därigenom 
hade allt det pedagogiska nytänkande som lärarkåren representerade blivit 
osynliggjort, och talet om läroverken som pedagogiskt förlegade kunde fortgå 
oemotsagt. 116 Istället hade seminarierektorer och folkskoleinspektörer betraktats 
som experter i försöksverksamheten med att utforma grundskolans högstadium, 
trots att deras erfarenheter av realskolestadiet var ytterligt begränsade.117 Nej, i 
konstruktionen av ett nytt Skolsverige kände läroverkslärarna sig inte delaktiga.  

 

Vi och De Andra 
Läroverkslärarkåren har egentligen i alla tider varit mycket heterogen, eftersom 
den bestått av lärare i olika ämnen, som av och till stridit om schemautrymmen för 
sina ämnen.118 I vissa frågor har lektorer och adjunkter haft motstridiga intressen. 
Den akademiska utbildningen fungerar dock som en viktig grund för en positiv 
läraridentitet, och i det perspektivet kan man förstå att Skolkommissionens förslag 
om att förkorta och detaljreglera ämnesutbildningen för läroverkslärarna 
avvisades. 119  

                                                                                                                                      
lärarpersonalens integritet, kan vi tydligen inte räkna med förståelse och stöd från det hållet, trots 
att problemställningen är principiellt densamma.”   

113 Ibland mobiliserades dock alternativa berättelser där motsatsen hävdades. Se t.ex. 
Redaktionellt (1966), Finns lärarförakt?  SV 1966/5, 185. 

114 Bertil Dahlgren (1963), Läraren i lustiga huset,  SV 1963/14, 1396.  
115 Se t.ex. Rudolv Körner (1948), Kollegierna och skolremissen, TFSL 1948/18, 213; Henrik 

Elmgren (1953), LRs lokala föreningar,  TFSL 1953/8, 183-84. 
116 Henrik Elmgren (1948), Skolreformer och skolpolitik,  TFSL 1948/6, 70. 
117 Ledare (1953), Läroverken och försöksverksamheten. TFSL 1953/9, 181-82 . 
118 Se t.ex. Redaktionellt (1953), Lärarföreningar om gymnasiereformen. TFSL 1953/5, 101. 

LR välkomnade dock en riksdagsmotion om att avskaffa indelningen i läroämnen och 
övningsämnen med motiveringen, att man inte längre kunde fortsätta att värdera lärarpres-
tationerna efter en ämnesgruppering som inte längre var försvarbar. Se Föråldrad ämnes-
indelning,  SV 1965/6, 204. 

119 Riksförbundets remissyttrande (1948), publicerat i TFSL1948/23, 272-79. 
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Läroverkslärarna positionerade sig också inom ett större kollektiv av 
akademiker, och i löneförhandlingstider framhölls att deras lön måste ligga i 
samma nivå som andra med samma utbildning.120 Som kvalificerade akademiker 
borde de inte heller ”befatta sig med bibliotek, materialtillverkning, reparationer, 
diskning och återställande av materialen efter laborationer.”121 Skrivbiträdeshjälp 
var ett annat återkommande önskemål, och Gymnasieutredningens förslag om att 
lärarna skulle avlastas uppgifter av rutinkaraktär noterades tacksamt.122 I sådana 
inlägg positionerades lärarna uttryckligen som tjänstemän inom medelklassen, 
medan gränser och hierarkier upprättades gentemot biträdespersonal, som kunde 
utföra exempelvis ”rutinbetonat kontorsarbete” på ett för statsverket mycket 
billigare sätt.123   

Utbildningssystemets hierarkiska uppbyggnad har sin motsvarighet i hierarkier 
mellan lärare i olika skolformer. Det bygger bl.a. på principen Ju äldre elever, 
desto högre lärarstatus.  Den principen gjorde att läroverkslärarna befann sig i 
pyramidens topp. Vi kan även notera att när fackförbundet ställde sig positivt till 
ett utredningsförslag om att en fyraårig seminarieutbildning för folkskollärare 
skulle jämställas med studentexamen, placerades folkskollärarna på samma nivå 
som läroverkslärarnas elever.124 Vidareutbildning för lärare som ville avancera var 
som tidigare sagts per definition detsamma som att gå vidare till ett högre 
skolstadium i rådande utbildningshierarkier, och i den diskursiva verkligheten 
blev läroverken kronan på verket.  

Statliga förslag, om att olika lärarkategorier skulle utbildas inom samma 
lärarutbildningsorganisation, syftade bl.a. till att skapa en gemensam 
läraridentitet. Enligt några skribenter var den tanken inte alls realistisk, medan 
andra inte ställde sig helt avvisande.125 Idéer om ett enda gemensamt fackligt 
lärarförbund väcktes också under den här perioden. Ett annat exempel på en 
inkluderande hållning gentemot andra lärargrupper var det positiva mottagandet 
av förslaget om att yrkesutbildningen skulle integreras i den nya gymnasieskolan. 
Den rumsliga gränsen gentemot lärare i praktiska ämnen var man alltså villig att 
upplösa, men en brasklapp infogades: ”Här skall man dock inte ha någon övertro 
på skolsystemets möjlighet att medverka till en mindre status- och prestigebunden 
värdering av olika yrkesområden - löne- och anställningsvillkor kommer nog att 
spela en allt mer avgörande roll för dylika värderingar.”126  

                                                 
120 Se t.ex. Ledare (1963), Dags för bättre lärarlöner. SV 1963/16, 1475-76. 
121 Redaktionellt (1963), Edenman på LR-kurs: Studentexamen kvar. SV 1963/20, 770.   
122 Redaktionellt (1963), Det nya gymnasiets befattningshavare. SV 1963/24, 997. 
123 Redaktionellt (1963), Edenman på LR-kurs: Studentexamen kvar. SV 1963/20, 770ff; 

Redaktionellt (1965),  Realistisk syn. SV 1965/6, 204; ledare (1964), Pedagog eller kontorist?. SV 
1966/3, 103. Däremot inkluderas högstadielärare i den grupp som borde få skrivhjälp. 

124 Läroverkslärarnas Riksförbund (1953), LR:s yttrande över utredningen om vidgat tillträde 
till högre studier.  Publicerat i TFSL 1953/1, 5. 

125 Läroverkslärarnas Riksförbund (1953), LRs yttrande om lärarhögskolan.  TFSL 1953/5, 
105-07; Kurt Larsson (1949), Skolreform och lärarutbildning,  TFSL 1949/1, 9-10; Ledare (1953),  
Lärarhögskola. TFSL 1953/4, 69-70.   

126 Redaktionellt (1966), Yrkesskolans tur. SV 1966/4, 141. 



 
 

45

Med grundskolans genomförande, då realskolan avvecklades, samt genom 
1965 års gymnasiereform, då flera skolformer på det högre sekundärstadiet fördes 
till en gemensam gymnasieorganisation, försvann läroverken från det sociala 
landskapet. Läroverkslärarna som yrkeskår löstes upp och splittrades i två delar, 
där den ena uppgick i grundskolans högstadium och den andra skulle verka inom 
det reformerade gymnasiet. Att Tidning för Sveriges läroverk bytte namn var 
förstås en historisk nödvändighet, eftersom läroverken som skolform avskaffades. 
Det är emellertid intressant att notera tidningens nya namn Skolvärlden. På ett 
symboliskt plan var detta ett uttryck för att gränser mellan olika lärare om-
formades och i viss mån destabiliserades. I Skolvärlden var många olika slags 
lärare välkomna, åtminstone ur den fackliga ledningens perspektiv.127 Lojaliteter 
och identiteter var alltså i ständig omvandling.  
 

                                                 
127 Ledare (1965), Var hör lärarna hemma?. SV 1965/11, 471. 
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Kapitel 5. Den goda läroverksläraren: en fråga om 
kön och klass  
Föregående kapitel har främst handlat hur läroverkslärarna skapats och omskapats 
som sociala kategorier och de identiteter som förknippats med dessa. I detta kapi-
tel ska vi se vilka innebörder som knöts till den goda läraren som professionell 
yrkesutövare.  

I de texter jag granskat kan man urskilja tre huvudteman, som har att göra med 
olika aspekter av lärarens arbete. Inom vart och ett av dessa kan en lärarposition 
identifieras, nämligen Läraren som undervisare, Läraren som ordningens 
upprätthållare respektive Läraren som sorterare.128 Som undervisare förväntas 
läraren underlätta och/eller ansvara för elevernas kunskapsinhämtning och 
färdighetsträning. Som ordningens upprätthållare använder sig läraren av olika 
disciplineringstekniker för att forma elevernas tankar, känslor och beteenden eller 
med andra ord: forma eleverna till etiska subjekt.129 Som sorterare ska läraren 
bl.a. bedöma och betygsätta eleverna.  

Det bör dock påpekas att de här positionerna är mer eller mindre överlappande: 
som sorterare och undervisare bidrar läraren exempelvis också till att forma 
elevernas subjektiviteter. Undervisaren ses dock i första hand som förknippad 
med förmedling och förvärvandet av kunskaper och färdigheter, medan 
tyngdpunkten för ordningens upprätthållare ligger på moral och uppföranderegler.  
Till var och en av de tre positionerna knyts i olika sammanhang ibland olika och 
motstridiga innebörder, och som tidigare sagts ser jag det som ett tecken på 
förekomsten av olika antagonistiska diskurser. Kapitlet inleds med ett 
genealogiskt porträtt av 1800-talets goda professionella läroverkslärare.  

 

Historiska bilder av läroverksläraren som undervisare, 
ordningens upprätthållare och sorterare  
Läroverkslärarnas status som professionella och medelklass grundades i det 
kulturella kapital som utbildning gett. I kraft av en lång akademisk utbildning var 
läroverkläraren som undervisare ämnesexpert och kunskapsauktoritet.  Positionen 
som ordningens upprätthållare vilade på en byråkratisk och moralisk auktoritet, 
som tillkom läraren i egenskap av upprätthållare av ett statligt regelsystem.  

                                                 
128 Liknande teman aktualiseras ofta i olika diskurser om skolan och lärares arbete på andra 

arenor. Matilda Wiklund har exempelvis i sin studie av utbildningsdiskurser i Dagens Nyheter 
identifierat några begreppspar soom löper som röda trådar i det materialet. Tre av dessa hör ihop 
med subjektspositionerna ovan, nämligen begreppsparen sortering/integrering, 
förmedling/handledning respektive krav/frihet. Dessa är som vi skall se innebörder som i mitt 
material kopplas till läraren som sorterare, undervisare respektive ordningens upprätthållare. Jfr 
Wiklund (2006), kapitel 9. 

129 Jfr Foucaults begrepp governmentaliy, som syftar på den rational som ligger till grund för 
”the diversity of  attempts by authorities of different sorts to act upon the activities in relation to 
objectives of national prosperity, harmony, virtue, productivity, social order, discipline, 
emancipation, self-realization and so forth.” (Rose, 1997, 134-35.) 
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Byråkraten var per definition en medelklassman. I ytterligare en bemärkelse var 
positionen som ordningens upprätthållare manligt könskodad: Läraren hade en 
patriarkal rätt att aga elever som störde ordningen. Som sorterare var hans uppgift 
att sålla fram och skola den blivande eliten inom medelklassen. Läraren 
konstruerades således inom en meritokratisk diskurs: Han var både dörrvakt vid 
läroverksporten och en slags utkastare som såg till att de som inte höll måttet fick 
lämna läroverket. De innebörderna och de praktiker som producerade dem var 
också per definition manligt könade.  

När kvinnor så småningom fick rätt att inneha tjänster som läroverkslärare, 
blev dessa positioner också tillgängliga för dem.130 I likhet med sina manliga 
kolleger framstod de också som ämnesexperter och kunskapsauktoriteter. De hade 
de facto vunnit striden om läroverkslärarprofessionen just genom att hävda att de 
var lika kunniga och ämneskompetenta som männen. Läroverksstudier var fort-
farande mycket exklusiva, och kvinnliga lärare förväntades liksom sina manliga 
kolleger nu fylla rollen som dörrvakt och utkastare genom att avgöra vilka som 
gjort sig förtjänta av ett examensbevis eller inte. De symboler, som knöts till 
läroverksläraren som byråkrat och moralisk auktoritet, var inte heller förbehållna 
männen.  

De kvinnliga läroverkslärarna representerade således en ny slags 
medelklasskvinnlighet, som i vissa stycken upplöste de könsliga dikotomier, som 
varit så utmärkande för 1800-talets medelklass.131 Den patriarkala rätten att aga 
avskaffades dock genom 1927 års reform, som också i en annan bemärkelse fick 
stor betydelse för läroverkens könskodning. Den reformen innebar nämligen att 
läroverken öppnades för flickor.  

 

En ny medelklassman 
Sverige var visserligen förskonat från andra världskrigets fasor, men kriget fick 
ändå många följdverkningar för nationen. En läxa att lära handlade om hur man 
skulle kunna skapa en fredlig värld och ett demokratiskt fredsälskande folk. I 
Skolkommissionens betänkande förknippades nu den traditionella pedagogiken 
med de ”andliga farsoter”, som gjort att så många länder drogs in i andra 
världskriget. Något nytt måste skapas, men eftersom kvinnor varit exkluderade 
från krigets praktik, vill jag hävda att det egentligen i första hand var de blivande 
männen som skulle förändras.132 I denna historiska kontext blev den genealogiska 
medelklassmaskulinitet, som läroverkslärarna representerade, i många avseenden 
problematisk. 

                                                 
130 Wieselgren (1969). 
131 Hearn (1992); Davidoff & Hall (1988). I andra diskurser kvarstod dock de könsliga 

dikotomier, och detta gällde också i vissa av skolvardagens diskursiva praktiker. Jfr Lindholm 
(1990); Johansson (2000).  

132 Jfr. t.ex. Dudink et.al. (2004).  
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Nya innebörder i ordningens upprätthållare  
Staten tilldelade alltså lärarna ett nytt fostransuppdrag, och därmed knöts delvis 
nya innebörder till lärarpositionen som ordningens upprätthållare. Den stränga 
patriarken fick lämna den statliga scenen. Skolkommissionen uttryckte sig så här: 

Man förbinder ofta förmågan att hålla disciplin med stränghet. Snarare är det 
en förmåga att rent intuitivt förstå och reagera på ett riktigt sätt i de 
mångskiftande situationer, som möter uppfostraren i skolmiljön. [...] Först 
och främst måste han (d.v.s. läraren, min anm.)  förstå, att grogrunden för all 
undervisning är kärlek och lyckokänsla. Det är han (sic!), som är ansvarig 
för den andliga atmosfären i klassrummet.133 

I 1960-talets statliga betänkanden positionerades läroverkslärarna uttryckligen i 
rätt så hårda ordalag som auktoritära och bakåtsträvande. Utredarna betonade 
starkt vikten av att lärarna verkligen förstod, att de skulle spela en roll i 
demokratiseringsprocessen för att inte:  

[...] stå oförstående gentemot sin egen uppgift. Under decennier framåt 
kommer han (sic!) att stå mitt uppe i en stor omdaningsprocess, vars djupaste 
incitament är den aktning för människovärdet som bär upp demokratin. [...] 
Läraren själv har ansvar för att omdaningen fortsätter. Om han inte är 
förtrogen med skolreformens grundtankar, kommer han sakna möjligheterna 
att förstå vad som sker runt omkring honom, och han riskerar att hemfalla åt 
negativism och kverulans.134 

Hur förhöll sig då representanter för lärarkåren till den demokratiska diskurs som 
aktiverades på den statliga arenan? Under och före andra världskriget fanns det 
många nazistsympatisörer bland läroverkslärarna, men många tog också 
uttryckligen avstånd från de totalitära ideologierna. En framträdande reprresentant 
för den senare gruppen var en kvinna, nämligen Beth Hennings, rektor vid ett 
flickläroverk i Stockholm. Hon företog en resa i 1930-talets Tyskland, och hon 
förfärades över vad hon där såg. I Sverige höll hon föredrag, som kunde inledas 
med citat av Pär Lagerkvist: ”På jorden väldigast är icke svärden. Varmt, mjukt är 
vad som starkast är i världen.” 135 

Beth Hennings förespråkade ett ”nytt humanitetsideal i uppfostran”, ett mindre 
kantigt, mindre maskulint och mindre av ”klackarna ihop”. Kommandorop och 
docerande, bestraffande och sadistiska uppfostringsmetoder borde ersättas med 
äkta mänsklighet och mildare människoideal. Sådana önskvärda egenskaper besatt 
kvinnliga lärare i högre grad än manliga, menade hon. Hon skrev därmed in sig i 
samma diskurs som Skolkommissionens ledamöter, dock med den skillnaden att 
hon explicit formulerade problemen i termer av kön genom att aktivera en 
essentialistisk könsdiskurs för att förklara de uppfattade skillnaderna mellan 
kvinnliga respektive manliga lärares uppfostringsstilar. I ett diskursteoretiskt 
perspektiv är det inte otroligt att sådana skillnader faktiskt existerade, men 

                                                 
133 SOU 1948:27, 356. 
134 SOU 1965:29, 92.  
135 Uppgifterna bygger på ett föredragskoncept i Beth Hennings privata arkiv, som jag använt i 

en tidigare studie. Jfr Johansson (2000), 305, 309.  
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förklaringen skulle i så fall vara att kvinnor exkluderats från krigsanknutna 
praktiker vilket i sin tur bidragit till att skapa skilda symboliska manligheter och 
kvinnligheter. Vi kan hur som helst dra slutsatsen, att den omkonstruering av 
läroverksläraren, som statliga utredare anbefallde, i vissa stycken syftade till att 
forma manliga lärares maskuliniteter mer i enlighet med en symboliskt kvinnlig 
norm. Det är också värt att notera, att den stora majoriteten av utredarna var män 
och att det alltså var män som gick i spetsen för den omvandlingen.136 Dock var 
de könsblinda just i den bemärkelsen att problemen sågs som allmänt mänskliga 
istället för förknippade med en viss form av maskulinitet.  

Den könsdiskurs där kvinnor konstruerades som mer medmänskliga och 
omhändertagande kunde under 1930-talet aktiveras av manliga lärare för att 
framställa kvinnor som olämpliga lärare: 

Sedan egenskapen att vara kvinna blev första befordringsgrund, traskar 
också en massa välmenande damer med mer eller mindre tjocka slöjor 
mellan sina teorier och pojkarnas åtskilliga robustare verklighet omkring i 
våra läroverk, förstå en del och förlåta mest allt.137  

Men på 1950-talet fanns i TFSL:s spalter exempel på att också manliga lärare 
började konstruera läraren som ordningens upprätthållare i enlighet med 
symboliskt kvinnliga normer. En man hade satt sig in i olika personlighetsteorier 
om subvitala lärartyper: 

Liksom andra spända och osäkra människor är denna lärare, framförallt den 
manlige, alltför mån om sin prestige, och blir därigenom överkänslig för den 
art av elevernas disciplinbrott, som riktar sig mot lärarens auktoritet. [...] 
Tillhör han den temperamentsfulla typen, brusar han desslikes alltför lätt upp 
och låter sitt obalanserade omdöme komma till uttryck i alltför stränga 
bestraffningar eller förebråelser.138  

Av de fria personligheter, som eleverna skulle bli, fordrades en vilja att göra det 
rätta. Statliga utredare tänkte sig att den viljan skulle formas i samspel med andra 
genom ett givande och tagande i olika demokratiska arbetsformer. Lärarskribenter 
uttryckte liknande föreställningar: skolidrotten, friluftsdagar och skidfärder, 
morgonsamlingar, skolföreningar och olika former för elevernas självstyrelse 
skulle fylla en demokratifostrande funktion. Disciplineringstekniker, som bygger 
på nära relationer mellan lärare och elever, rekommenderades, tekniker som enligt 
många forskare är lämpade för att skapa självdisciplinerade subjekt.139 En ny 
diskursiv skolverklighet började konstrueras, där aga definitivt inte hörde hemma: 
”Pedagoger, psykologer och läkare är helt ense därom”, proklamerade redak-
tionen.140 Den stränge kärleksfulle patriarken som agerade i enlighet med parollen 

                                                 
136 75 procent av Skolkommissionens tolv ledamöter bestod av män. I det stora expertråd, som 

knöts till kommissionen, var mansdominansen ännu större med ca 80 procent män av ett 80-tal 
ledamöter.  

137 Olov Andersson, TFSL 1934/7, 98. Citerat i Johansson (2000), 308. 
138 Tore Gjötterberg (1957).  Lärarauktoritet och prestigebehov. TFSL, 1957/5, 102.   
139 Jfr t.ex. Bernstein (1977, 1984, 1990).  
140 Redaktionellt (1966), I stället för aga. SV 1966/4. 141. 
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”Den man älskar, den agar man” var inte länge idealet. I hans ställe kan vi ana 
konturerna av en mild kärleksfull moder.141  
 
Moralisk auktoritet eller värdeneutral expert? 
I den statliga demokratiska diskursen utgjorde det pluralistiska idealet en 
grundsten. Skolan skulle inte förkunna någon politisk doktrin, inte ens demo-
kratins: 

[...] den uppväxande människan (skall) inte påtvingas uppfattningar och 
värderingar på auktoritativ väg utan skall fostras till självständigt ställ-
ningstagande och ett kritiskt sinnelag. Skolan skall alltså inte med sin aukto-
ritet ställa sig bakom någon av de inbördes kämpande samhälls- och livs-
åskådningar som kan rymmas inom ett demokratiskt samhälles värde-
gemenskap.142 

Läraren som moralisk auktoritet gjorde därmed sorti från den statliga arenan och 
in trädde den värdeneutrala experten. Och i TFSLs spalter finns många uttryck 
för att lärarna själva var beredda till en sådan ompositionering. Vissa skribenter 
ville till och med gå ett steg längre i den riktningen än Skolkommissionen genom 
att tillämpa värdeneutralitetens princip också på religionens område och avskaffa 
morgonbönen: 

Kristen förkunnelse vilar inte på vetenskaplig grundval, den ger inte sakliga 
upplysningar, den är auktoritär, den främjar inte sanningskärlek och san-
ningssökande, dess enda syfte är att påverka eleverna till ett ställ-
ningstagande för en viss livsåskådning, och den använder vid denna sin 
påverkan grovt propagandistiska, förnuftsdövande, ”barnatro”-skapande 
metoder, sådana som kollektiv sång, orgelbrus, högtidliga ceremonier, este-
tiskt tilltalande symboler, ihärdigt upprepade slagord och ramsor, osv.143 

Fakta kunde och skulle alltså skiljas från värderingar, och den vetenskapliga 
skolning, som den tidens lärare fått, underlättade förmodligen för dem att 
omkonstruera sina subjektiviteter i enlighet med sådana statliga propåer. 
Objektivitet och neutralitet var således element i en medelklassmaskulinitet, som 
de manliga läroverkslärarna fortfarande kunde hålla fast vid och få acceptans 
för.144 De kunde dessutom fortfarande agera som ämnesexperter i ”rena” 
kunskapsfrågor, och som vi längre fram skall se aktiverade många skribenter den 
innebörden i positionen som undervisare.  

                                                 
141 Som tidigare sagts förbjöds aga i 1928 års läroverksstadga, men motståndet mot det 

förbudet var stort bland lärarkåren, som vid den tiden till allra största delen bestod av män. Aga 
förekom också i praktiken, och av intervjuer som jag gjort i anslutning till ett tidigare projekt att 
döma, var det endast manliga lärare som använde sig av den uppfostringsmetoden.  

142 SOU 1965:29, 81. Jfr även SOU 1948:27, 3. 
143 Owe Hjert (1949), Demokrati eller obligatorisk tillbedjan?, TFSL 1949/3, 39. LR:s 

officiella hållning vid den här tiden är dock att morgonbönen ska behållas och att man ska slå vakt 
om arvet från antiken och det kristna arvet, vilket ses som ”kärnan i vår kultur och grundvalen för 
humanitet och demokrati i västerländsk mening.” Jfr. Lärarnas Riksförbund (1948), 
Riksförbundets remissyttrande. Publicerat i  TFSL 1948/23, 272. 

144 Jfr. t.ex. Redaktionellt (1963), Objektivitet i skolan, SV 1963/31, 1264; Redaktionellt 
(1963),  Lärarlojalitet ifrågasatt, SV 1963/12, 532.  
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Det finns emellertid exempel på lärare som inte ville ge upp sin identitet som 
moraliska auktoriteter utan mobiliserade diskurser där läraren på olika grunder var 
och borde förbli en auktoritet. Det gick inte att pruta på kraven om yttre hyfs, hut 
och ordning, hävdades det, och regler behövdes även i en demokrati.145 Den 
värdeneutrala experten kunde aldrig fylla en demokratiskt fostrande och karak-
tärsdanande funktion i Skolkommissionens anda:  

Objektiv vetenskap säger oss, att i naturens värld den starke härskar över den 
svagare, och vem kan vetenskapligt bevisa, att det inte bör vara på det sättet 
[...] även i det mänskliga samhället? En ’demokratisk’ värdering är [...] inte 
ett dyft mer vetenskaplig än andra värderingar.146 

Lärarens rätt att som moralisk auktoritet bestämma gränsen mellan gott och ont, 
rätt och orätt måste dessutom allmänt erkännas:  

Alla skolans åtgärder i rent uppfostrande syfte blir mer eller mindre 
verkningslösa, om de inte sanktioneras av föräldra- och lekmannaopinionen. 
Det är därför av utomordentlig vikt att denna görs förstående för skolans 
oavvisliga skyldighet att i elevernas och sitt eget intresse kräva åtlydnad av 
givna regler, vare sig de är skrivna eller inte, även om detta i enstaka fall 
fordra extraordinära åtgärder. Att även legitima eller fullt förståeliga sådana 
ibland av elever, enskilda målsmän eller enstaka rättshaverister kan uppfattas 
som ett övergrepp är kanske oundvikligt.147 

Vi kan alltså konstatera att vissa manliga skribenter gjorde sig till män genom att 
konstruera sig själva som moraliska auktoriteter. Andra däremot var beredda att 
införliva ett pluralistiskt ideal i sin manlighet genom att istället axla rollen som 
värdeneutrala experter.  
 
Kvasipsykolog 
Den personliga friheten var en viktig byggsten i den statliga demokratiska 
diskursen, men utredarna förespråkade inte en frihet fri från ansvar. Arbetsformer 
som främjade samarbete och socialt ansvarstagande borde användas, och det 
gällde att använda disciplineringstekniker lämpade för att konstruera eleverna som 
fria men självdisciplinerade subjekt:  

Aktningen för lärjungens personlighet och egenart bör alltså vara en 
hörnsten i skolans fostrande verksamhet. En förutsättning härför är en 
ingående kunskap från skolans sida om lärjungarnas kroppsliga och själsliga 
förutsättningar, om deras individuella utvecklingsgång, om aktivitets-
hämmande och aktivitetsfrämjande företeelser i deras psyke och livsföring 
samt kännedom om deras hemförhållanden och miljö i övrigt.148 

Klassföreståndaren tilldelades ett stort ansvar för olika själavårdande och sociala 
uppgifter och behövde därför gedigna kunskaper i uppväxtårens psykologi och 
sociologi.149 1960-talets lärarutbildningsutredare betonade vikten av att 
                                                 

145 Karl Lamm (1946), Kadaverdisciplin eller pjoskpedagogik – tertium non datur, TFSL 
1946/3, 45-47; Birger Lövgren (1946), Disciplinen måste upprätthållas, TFSL 1946/3, 47.   

146 Ivar Alm (1949), Kultur och kult.  TFSL 1949/4, 54-55 
147 Ledare (1969), Skolans disciplinkris. TFSL 1960/35, 1208.  
148 SOU 1948:27, 4. 
149 Ibid. 
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lärarkandidater övade sin observationsförmåga och tränades i att ”iakttaga 
problem, definiera dessa, föreslå åtgärder och pröva dessas bärkraft.”150 Läraren 
skulle upprätta pedagogiska journaler över sina elever, göra personutredningar 
och tolka olika symptom. På den statliga arenan blev således läraren som 
kvasipsykolog en viktig innebörd i positionen som ordningens upprätthållare.  

Vissa manliga lärare aktiverade samma diskurs i sin syn på disciplinproblem, 
vilka förklarades i psykologiska eller socialpsykologiska termer istället för att ses 
som moraliska defekter hos eleverna. För att rätt kunna hantera de problemen 
måste skolan ha kännedom om elevens personliga förhållanden.151 Huvud-
intrycket är dock att den värdeneutrala experten fick större gensvar i TFSL än 
kvasipsykologen. Det intrycket stärks av att vissa skribenter gärna såg att andra 
människoexperter som kuratorer, psykologer och läkare anlitades för att avlasta 
lärarna en del av det elevvårdande arbetet.152 Det fanns också lärarröster, både 
kvinnliga och manliga, som inte alls var beredda att konstruera sig själva som 
kvasipsykologer. En kvinna trodde för sin del mer på en burdus tillsägelse Låt bli 
det där! till en elev i stället för att på ett mer demokratiskt och inlindat sätt 
”framhålla vikten av att han inte sparkar eleven Y på benet ideligen.”153 En man 
uttryckte ett kraftigt motstånd mot kvasipsykologen i sin kritik av de metodiska 
anvisningar, som SÖ utarbetat:  

När man läser denna skrift, kan man få den uppfattningen, att fall av dåligt 
uppförande skulle vara något sällsynt, [...] att en lärare egentligen inte ska 
inskrida mot elever, som uppträder störande, med att t.ex.. i klassboken 
skriva in anmärkningar. Det påpekas sålunda ideligen, att korrektions-
åtgärder så lätt förlorar sin verkan. [...] en lärare ska försöka ”förstå” de 
elever, som stör lektionerna,  och detta sker genom att läraren försöker utfor-
ska vederbörandes ”bakgrund” eller tillkalla psykologisk expertis. Men inne-
bär inte dylika åtgärder i flertalet fall, att man våldför sig på sunt förnuft? 
Skolungdomar är i allmänhet både hyggliga och lätta att ha att göra med. Det 
överlägset stora flertalet av dem har säkerligen i grunden en positiv 
inställning till skolan och lärarna. Men de måste behandlas bestämt och 
konsekvent, och de vill också innerst bli behandlade på så vis [...] Velighet 
och kvasipsykologisering är inte något, som den grupp som en klass utgör, 
riktigt förstår att uppskatta.154 

Den genealogiska läraren, som i egenskap av moralisk auktoritet höll på reglerna 
och hade rätt att bestraffa regelbrytare var uppenbarligen fortfarande verksam i 
den här lärarens maskulinitetskonstruktion.  
 

                                                 
150 SOU 1965:29, 150-51.  
151 Sigurd Åstrand (1948), Referat av ett föredrag hållet vid Stockholms läraresällskaps 

sammanträde. TFSL 19948/4, 48. 
152 Ledare (1953), Skolkuratorerna. TFSL 1953/12, 227-28. 
153 Greta Wendin (1954), citerad i Johansson (2000), 304.  
154 Gunnar Trygg (1963), Om konsten att stämma i bäcken. SV 1963/29, 1161-62. 



 
 

53

Från ämnesexpert och kunskapsförmedlare till handledare 
Ett viktigt element i läroverkslärarens genealogiska medelklassmaskulinitet var 
solida ämneskunskaper. Läraren var kunskapsauktoritet och kunskapsförmedlare 
och därmed den som styrde och ställde i klassrummet. På den statliga arenan 
övergavs nu definitivt det idealet, dels eftersom det sågs som kontraproduktivt i 
en demokratisk fostransprocess och dels för att nya vetenskapliga diskurser 
dömde ut den pedagogiken även ur inlärningssynpunkt. Lärarens egen 
personlighet sågs som minst lika viktig som ämneskunskaperna: ”Det inflytande 
som utgår från läraren härrör lika mycket från vad han (sic!) är som människa, 
som från vad han kan om sitt ämne.”155 In på arenan trädde istället handledaren 
och studieorganisatören. 1963 års Lärarutbildningssakkunniga konstaterar:  

Medan man förr lade stor vikt vid verksamheten i katedern – den muntliga 
föredragningens klarhet och livlighet, utformningen av frågorna, 
konkretionen i framställningssättet, förmågan att skapa uppmärksamhet och 
tystnad – måste läraren nu även stiga ner från katedern och vara arbetsledare. 
Förr skulle han (sic!) främst kunna fånga klassens uppmärksamhet, numera 
måste han i första rummet kunna stimulera den enskilda elevens arbete.156 

Men många manliga skribenter, som i TFSL kommenterade Skolkommissionens 
betänkande, hade uppenbarligen sina identiteter stadigt förankrade i 
ämnesexperten och kunskapsförmedlaren. De lanserade egna definitioner av 
begreppet aktivitetspedagogik. Frågor- och svarmetoden var väl förenlig med 
elevens egen aktivitet, hävdades det: ”Den som bevittnat den ivriga glädje, 
eleverna kunna  ådagalägga under dylika lektionsmoment, tvekar ej om att 
attityden ’sitta och tänka’ kan innebära fullt ut lika mycken aktivitet som ’sitta 
och rita.’”.157 En lektor gick till angrepp mot vad han kallade Deweys ”fetischer”, 
bl.a. den som ville ställa eleven i centrum och som reducerade läraren till 
handledare:  

Läraren ska enligt John Dewey hålla sig i skymundan och bara förse eleven 
med material i den riktning hans intressen pekar. Han ska gå fram till än den 
ena, än den andra, vägleda och hjälpa dem på traven. Alltför ofta tycker 
läraren sig ha gjort ett gott arbete när han jobbat sig svettig under en lektion, 
medan eleverna gäspar och sträcker på sina sömntunga lemmar när klockan 
ringer. Sanningen är dock att inget kan ersätta god lektionsundervisning, där 
läraren sitter i centrum och talar på ett sådant sätt att han får eleven med 
sig.158 

På 1960-talet avklingade emellertid motståndet mot handledaridealet i TFSL:s 
spalter. Lärarna ställde nu upp på Gymnasieutredningens krav på indivi-
dualisering och mer elevaktiva arbetssätt. De skulle gruppundervisa, indivi-
dualisera, göra studiebesök, ordna exkursioner, handleda i studieteknik, beting 

                                                 
155 SOU 1948:27, 355. 
156 SOU 1965:29, 93. 
157 Läroverkslärarnas riksförbund (1948), Riksförbundets remissyttrande. Publicerat i TFSL 

1948/23, 272. 
158 Anders Gagner (1949), Pedagogiska tankar i den nya skolplanen. Diskussion vid 

lektorernas förenings årsmöte. TFSL 1949/2, 21. 
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och specialarbete, dock på det villkoret att tillräckligt med resurser tillskapades.159 
Att handledaren införlivades i lärarkårens konstruktion av goda undervisare, 
innebar dock inte att identiteten som ämnesexpert övergavs. Tvärtom: de hand-
ledande uppgifterna ansågs ställa ännu större krav på solida ämneskunskaper,160 
och det gällde  att ”i det nya gymnasiet få med en del av de gamla värdefulla 
byggstenarna – den viktigaste är respekten för kunskaper.”161 Kanske kan man 
säga att den statliga arenans hegemoniska diskurs om den progressiva under-
visaren avsatte nya lager i läroverkslärarens genealogiska maskulinitet. 

På den statliga arenan underminerades undervisaren som ämneskunnig 
kunskapsförmedlare emellertid inte bara av den progressiva diskursen utan också 
av undervisningsteknologin, som sågs som ett hjälpmedel för att individualisera 
och effektivisera undervisningen. Därmed tenderade läraren att reduceras till en 
tekniker som följde de anvisningar som andra experter utarbetat.162 Från lärarhåll 
var dock motståndet mot teknikerrollen mycket starkt, och en orsak var nog att 
den rollen utgjorde ett hot mot deras identitet som autonoma professionella inom 
medelklassen och därmed mot den genealogiska medelklassidentiteten.   

 
Från dörrvakt och utkastare till lots 
Under 1930-talets depression var arbetslösheten stor också för akademiker, och 
utbildningspolitiken syftade till att begränsa tillgången till högre utbildning. Det 
syftet var även förenligt med den tidens vetenskapliga sanningar, enligt vilka 
studiebegåvning var en relativt sällsynt egenskap. Läroverksläraren som dörrvakt 
passade väl in i denna diskursiva verklighet.163 Men i Skolkommissionens 
betänkanden trädde en annan verklighet fram, allteftersom efterfrågan på 
högutbildad arbetskraft började stiga. Det togs för givet att gymnasiet skulle 
komma att kraftigt expandera, men alla skulle inte vara begåvade nog att gå 
vidare till gymnasiestudier. Tvärtom måste urvalet göras ännu rationellare, så att 
begåvningarna togs till vara och de mindre studielämpade stängdes ute. Lärarens 
funktion som dörrvakt tonades dock ner, eftersom anlagstest och mer rättvisande 
folkskolebetyg skulle ersätta inträdesproven som urvalsinstrument.164 I denna 
skolvärld, till vilken endast lämpliga elever fått tillträde, blev följaktligen också 
rollen som utkastare mindre viktig, men den meritokratiska diskursens 
grundläggande logik låg fortfarande till grund för Skolkommissionens 
resonemang. 

Under periodens första år motsatte sig många manliga skribenter i TFSL de 
statliga strävandena att öka rekryteringen till läroverken. De protesterade mot att 
Skolkommissionen uppenbarligen ansåg det vara ”odemokratiskt att göra skillnad 

                                                 
159 Redaktionellt (1966),  Yrkesskolans tur. SV 1966/4. 141. 
160 Redaktionellt (1966), En gedigen grund behövs. SV 1965/1, 12; Redaktionellt (1966), 

Ämnesföreningar: Minst fyra år, SV 1966/1, 15.  
161 Bertil Kristensson (1966), Den relativa betygssättningen.  SV 1966/1, 22. 
162 Jfr. Arfwedson (1994). 
163 Johansson (2000). 
164 SOU 1948: 27, 12, 217, 263, 276, 278. 
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mellan studiebegåvningar och icke-studiebegåvningar.”165 Begreppet demokrati 
var inte detsamma som intellektuell nivellering, ansåg en skribent, som samtidigt 
värnade om det (meritokratiskt) ”demokratiska kravet på statens skyldighet att ge 
alla samma möjligheter i mån av begåvning.”166 Kanske var begåvning en större 
bristvara i deras diskursiva verklighet än i Skolkommissionens,167 eller också ville 
de av andra statusmässiga skäl slå vakt om läroverkens exklusivitet.  

I TFSL:s spalter konstruerades läraren alltså fortfarande ibland som en 
dörrvakt, men snart började ledande skribenter att aktivera innebörder i 
sorterarpositionen mer i linje med dem, som dominerade på den statliga arenan. 
Läroverkslärarnas Riksförbund (LR) ställde sig tidigt bakom statliga strävanden 
att bredda och öka rekryteringen till läroverken. Rätten till en bättre utbildning 
sågs som en naturlig följd av samhällets demokratisträvanden, och den borde inte 
förmenas någon.168 I en ledare från 1948 kan vi läsa att det ”demokratiska 
frihetskravet har numera gjort den tanken självklar, att samhället är skyldigt att 
tillgodose sina uppväxande medborgares behov av skolbildning [...].”169 Här har 
vi ytterligare ett exempel på hur den statliga arenans hegemoniska diskurser 
tillförde nya element i läroverkslärarens genealogiska identitet. Med den breddade 
rekryteringen till läroverkan försvagades dock de symboler som förknippade 
lärarna med medelklassens övre skikt.   

Under 1960-talet bröts den meritokratiska diskursens hegemoni definitivt på 
den statliga arenan: Elevens rätt att välja gymnasieutbildning skulle tillämpas så 
långt det bara var möjligt. Det var skolans och lärarens uppgift att ”ta vara på vars 
och ens utvecklingsmöjligheter, intressen och anlag och bereda varje elev en 
individuell studiegång.”170 Samtidigt försökte de statliga utredarna utforma en 
gymnasieorganisation, som inte bara skulle svara mot elevernas och föräldrarnas 
behov utan också mot näringslivets och postgymnasiala utbildningsanordnares 
krav.171 Men inte ens i deras diskursiva verklighet sammanföll alltid dessa behov, 
och därför måste eleverna ändå i rätta proportioner, men med mildare metoder än 
tidigare, styras till olika utbildningslinjer.172 Intensifierad studie- och 
yrkesvägledning skulle tillsammans med betygen producera den rätta 
självkännedomen hos eleven. 

Till grund för sådana resonemang låg fortfarande psykologins sanningar om 
individuella olikheter, men om de tidigare använts för att kategorisera elever i 
termer av normala och avvikande, krävdes nu ”främst att läraren har insikter i att 

                                                 
165 Kjerrström (1948), Skolan och demokratins samhälle, TFSL 1948/21, 252.  
166 Bengt Ström (1949), Äro vi inne på rätt väg?. TFSL 1949/1, 9. 
167 Jfr de undersökningar om den s.k. begåvningsreservens storlek som gjordes av bl.a. Kjell 

Härnqvist i SOU 1958:11. Se även Husén & Härnqvist (2000).   
168 Ledare (1953),  Gammalt och nytt. TFSL 1953/1.   
169 Ledare (1948), Samhällets skolplikt och bildningstillfällenas ransonering. TFSL 1948/11, 

133. 
170 SOU 1965:29, 76.  
171 Urban Dahllöfs s.k. avnämarundersökningar ligger till grund för detta betänkande (SOU 

1963:22). 
172 SOU 1963:42,  241. 
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barnen även normalt är varandra olika ifråga om begåvningsgrad och 
begåvningsart: i fråga om utvecklingstakt, ifråga om läggning och intresse.”173 
Utredarna aktiverade i sådana utsagor en inkluderingsdiskurs, men i andra 
formuleringar bytte de position: Det fanns ändå en gräns, bortom vilken olikheter 
utgjorde avvikelser som måste korrigeras. Den gränsen bestämdes av den 
medicinska vetenskapen: Skolläkaren skulle biträda för att se till att ”allmän 
insufficiens eller inadekvat beteende beaktas i den samlade bilden av anlag, 
färdigheter och personlighetsdrag.”174 Klassföreståndaren måste också kunna 
identifiera tecken på ”personliga svårigheter hos eleverna och därvid bidra till att 
söka lösa dem i kontakt med eleven och eventuellt genom hänvisning till 
experter.”175  

Budskapet var alltså egentligen detsamma som tidigare: Vissa barn ÄR mer 
begåvade och/eller motiverade än andra. Individualiserad undervisning sågs som 
lösning på problemet att hantera den ökade heterogeniteten bland eleverna. 
Läraren tilldelades därmed en mer dold sorterande funktion: ”I stället för att 
utvälja och gallra har problemet blivit att på bästa sätt söka fördela de elever som 
vill ha vidgad utbildning på olika utbildningslinjer.”176 Likt en lots skulle läraren 
med diverse tekniker varligt leda och locka eleven fram till just den dörr, som just 
den eleven ville och kunde öppna.  

Var då TFSLs skribenter villiga att konstruera sig själva i enlighet med de nya 
innebörder, som på 1960-talet knöts till sorterarpositionen? Inget explicit 
motstånd mot lotsfunktionen artikulerades, utan många skribenter föreföll beredda 
att förändra sina lärarpraktiker och därmed sina subjektiviteter i den anbefallda 
riktningen, dock med ett viktigt förbehåll: Staten måste i så fall stå för de 
kostnader som en sådan omkonstruktion föranledde. Fler elever krävde mer lärar-
resurser, och därför måste rekryteringen till läraryrket öka. Detta krävde i sin tur 
att yrkets attraktionskraft stärktes genom väsentligt höjda löner: ”Men vi är 
förmätna nog att vara övertygade att samhället och lärarna liksom våra motparter i 
förhandlingarna här har gemensamma intressen: lärarrekryteringen får inte bli ett 
problem som sätter krokben för utbildningssamhällets framväxt.”177 På så sätt 
försökte ledande skribenter säkra läroverkslärarens medelklasstatus i den nya 
diskursiva verklighet som höll på att ta form. 

 

Sammanfattande reflektioner 
Under decennierna efter andra världskrigets slut skedde en veritabel omkonst-
ruktion av läroverksläraren på den statliga arenan, genom att lärarna i många 
avseenden inte i första hand positionerades som auktoriteter i frågor om kunskap 
och moral. Därmed blev deras genealogiska medelklassmaskulinitet också 
föremål för statliga omkonstruktionsförsök. Den omkonstruktionen gjordes i 
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175 Ibid., 629.  
176 Ibid., 75.  
177 Ledare (1963), Lönekrav för lärare. SV 1963/28, 1143. 



 
 

57

första hand av män, eftersom den stora majoriteten av utredarna var män. De var 
dessutom nästan undantagsvis män i ledande positioner inom stat och näringsliv, 
och de talade således utifrån en medelklassposition. I TFSL:s spalter uppträdde i 
stort sett endast män som skribenter. Ingen enda kvinna figurerade exempelvis 
som ledarskribent. 

Dessutom förefaller det som om de statliga utredarna i första hand syftade till 
att forma en manlig läroverkslärare: De använde nämligen konsekvent 
pronomenet HAN och HONOM för läraren i singularis, och även om detta delvis 
kan ha varit en fråga om språkbruk, tyder det språkbruket på att utredarna såg en 
mansgestalt för sin inre syn, när de talade om läroverksläraren. När de manliga 
skribenterna i TFSL aktiverade olika diskurser om den goda läroverksläraren, 
konstruerade de sig själva också som män, lika väl som tidningens fåtaliga 
kvinnliga skribenter uttryckte en kvinnlighet.  

Jag menar vidare att staten ytterst syftade till att bryta den genealogiska 
maskulinitet som läroverkslärarkåren var bärare av. Denna förknippades ju i 
många avseenden med läraren som en auktoritet, vilket i sin tur förbands med en 
auktoritär undervisnings- och uppfostringsstil, illa lämpad för att fostra 
demokratiska medborgare. Och även om kvinnliga lärare också inbegreps i 
omkonstrueringsförsöken, så var de nya innebörder som knöts till den nya läraren 
bättre förenliga med en genealogisk kvinnlighet. De skribenter i TFSL som inte 
var villiga att inta de subjektspositioner, som den statliga arenan tillhandhöll, var 
nästan uteslutande män. Detta faktum stärker rimligheten i min tolkning att det 
var olika former av maskulinitet som här stod på spel. 

Vissa innebörder i den genealogiska maskuliniteten dröjde dock med vissa 
betydelseförskjutningar kvar i TFSL:s spalter genom att läraren som handledare 
och värdeneutral expert kombinerades med läraren som ämnesexpert. Det här kan 
ses som exempel på hur subjekten plockar upp element i olika diskurser och hur 
resultatet blir något nytt, i detta fall en ny medelklassman.  

Den exklusiva medelklasstatusen urholkades både av statens försök att 
konstruera enhetslärare och att kommunerna övertog statens huvudmannaansvar 
för läroverket/gymnasiet. Det senare innebar att ämbetsmannastatusen gick för-
lorad. Motståndet från lärarleden var mycket starkt mot den förändringen, vilket 
kan ses som försök att slå vakt om läraridentitetens förankring i medel-klassens 
övre skikt.  
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Kapitel 6. Yrkesskolevärlden  
Som tidigare sagts är yrkeslärarkåren som diskursiv konstruktion rätt så ung, och 
någon stabil grund för att utveckla en kollektiv yrkesläraridentitet förelåg 
knappast förrän efter andra världskriget. Men därefter började ”yrkesskole-
världen”, för att använda ett uttryck som ofta återkommer i Tidskrift för praktiska 
ungdomsskolor (TPU), att ta form. Det skulle dock krävas mycket diskursivt 
”konstruktionsarbete” för att den skulle bli synlig i den mångfald av olika 
terränger, som bildar vårt sociala landskap. Fram till början av 1960-talet pågick 
bildligt talat ett grundläggningsarbete i TPU, och i ett första steg ska vi följa den 
processen.  

Den yrkesskolevärld, som tonade fram i TPU, befolkades inte bara av 
yrkeslärare och yrkeselever, eftersom TPU var språkrör för många olika grupper 
som engagerade sig i yrkesutbildningsfrågan. Likaledes var det många grupper, 
som direkt eller indirekt tilltalades i TPU: statliga makthavare, skolbyråkrater, 
manuella yrkesarbetare samt lärare och elever var de viktigaste. Dessutom 
relaterades yrkesskolan och dess verksamhet ofta till förhållanden i andra 
skolformer. I alla dessa små och stora berättelser aktiverades olika och ibland 
motstridiga diskurser, vilket bl.a. innebar att gränserna mellan Vi och De andra 
kunde dras på många och motsägelsefulla sätt.  

Det avsnitt som följer handlar om perioden fram till 1960-talets början medan 
nästa beskriver det identitetsarbete som kommer till uttryck under 1960-talet. 
Fokus riktas mot hur diskurserna appellerar till andra än lärare. Därefter övergår 
jag till frågan om yrkeslärarnas plats i yrkesskolevärlden.  
 

Yrkesskolevärldens män 1945-1959 
Vid undersökningsperiodens början hade yrkesskolorna som framgått en 
undanskymd plats i det svenska skolsystemet. Till detta bidrog framförallt de 
hegemoniska diskurser, som postulerar teorins överhöghet över praktiken. Sådana 
diskurser har genom århundradena mycket starkt präglat människors tankar och 
handlingar, och de sanningar som de producerar har burits upp av mäktiga 
grupper. Sett från yrkesskolevärldens horisont måste diskurser om teorins 
hegemoni brytas, och i viss mån hade man tidsandan på sin sida. Ett syfte med de 
utbildningsreformer, som följde efter andra världskriget, var ju att i olika 
avseenden stärka den praktiska utbildningen och likställa denna med teoretisk 
utbildning.178  

 
Makthavare  
För att bryta yrkesskolornas marginalisering använde skribenterna i TPU en tydlig 
strategi. De fragment av en praktikens diskurs, som artikulerades i olika 
sammanhang, samlades upp och utvecklades i tidningens spalter. Ledarskribenter 
var snara att uppmärksamma tillfällen, då politiker uttalade sig om 
yrkesutbildningens stora vikt. Ministrar rosades när de fattade beslut, som ansågs 
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kunna stärka yrkesskolans sak. Tillsättandet av den s.k. Yrkesutbildnings-
beredningen år 1960 hälsades med tillfredsställelse:  

Inom yrkesskolevärlden måste vi vara tacksamma för detta stora intresse, att 
många vill hjälpa till [...] vi behöver en utredning om yrkesutbildnings-
väsendets målsättning och utvecklingsvägar. Det dras åt många olika håll nu. 
[...]  Några förståndiga män och kvinnor, som på uppdrag av Kungl. Maj:t 
utredde, skulle här kunna göra mycket gott.179  

KÖY framställdes som en pålitlig allierad, och de höga tjänstemännen där 
skildrades i positiva ordalag. I en rapport från en konferens kan vi exempelvis läsa 
att överdirektör Birger Öhman från KÖY uppträdde på ”sedvanligt charmfullt 
sätt”, att KÖYs  byråchef Ruth Ager talade med ”sedvanlig pondus och 
engagemang” och att hennes kollega Hans Högbergs redogörelse var ”saklig och 
intressant”.180 

 Olika auktoriteter som stödde yrkesutbildningens sak citerades. Statsutskottet 
använde uttrycket ”denna betydelsefulla personalgrupp” i en skrivelse om 
yrkeslärarna, när det ”med skärpa” underströk nödvändigheten av förbättrade 
statsbidrag till yrkesskolorna.181 Handelsministern och en byråsekreterare ansåg 
att yrkesutbildning var ett måste för att svenska produkter skulle hålla god kvalitet 
och kunna hävda sig i konkurrensen på den internationella marknaden. KÖYs 
överdirektör Lundquist, statssekreterare Löwbeer samt olika giganter på 
arbetsmarknaden som ordföranden för Sveriges industriförbund direktör Sven 
Lundberg, LO-ekonomen Rudolf Meidner samt ordföranden för 
metallindustriarbetarförbundet Arne Geijer framhöll att yrkesutbildning var en 
lönsam investering för både samhället och den enskilde.182 Chefen för 
Arbetsmarknadsstyrelsen såg yrkesutbildning som en försäkring mot arbets-
löshet.183 Ibland kunde till och med kungsord anföras som stöd för saken. På sin 
Eriksgata höll kungen ett tal, där han hyllade yrkesskolornas verksamhet: ”Har ni 
ingen yrkesutbildning, så skaffa er det, var konungens råd till ungdomen.”184  

Alla dessa exempel visar hur TPUs skribenter använde sig av diskurser 
artikulerade av inflytelserika män för att ge tyngd åt sina strävanden att utmejsla 
yrkesskolevärlden som diskursiv konstruktion. Klart är också att det konstruk-
tionsarbetet utfördes av medelklassmän, som appellerade till andra ännu 
mäktigare män för att nå sina syften.  

 
Arbetare 
Yrkesskolevärlden stod emellertid också i ett symbiotiskt förhållande till 
arbetarklassen, eftersom yrkesskolornas uppgift var att utbilda blivande arbetare. 
                                                 

179 Ledare (1960), Beredning för yrkesskolefrågor?. TPU 1960/2, 42. 
180 Redaktionellt (1964),  Nedvärdera inte den skolmässiga yrkesutbildningen. TPU  1964/5. 
181 Redaktionellt (1951), Denna betydelsefulla personalgrupp. TPU 1951/4, 86. 
182 Se TPU 1959/6, 203; ibid. 1947/4, 118; ibid.  1959/7, 268; ibid.  1954/3, 59. Enligt bl.a. 

Lundahl (1998) var LO och SAF vid denna tid överens om att formell yrkesutbildning borde 
ersätta den traditionella lärlingsutbildningen.  

183 Chefen för arbetsmarknadsstyrelsen, citerad i Vettigt sagt. TPU 1954/3, 59-60.  
184 Konungen, citerad i TPU 1954/6, 168.  
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De klasskillnader, som grundades i den intellektuella och manuella arbets-
delningen, hade sin motsvarighet i skillnader i status mellan praktiska och 
teoretiska utbildningar. För att synliggöra och uppvärdera yrkesskolevärlden 
gällde det därför också att bryta de sociala strukturer, som placerade arbetar-
klassen i underläge gentemot medelklassen. För det syftet artikulerades olika 
diskurser om social rättvisa.  

Många exempel på detta stod en yrkeslärare med signaturen Manuel för. Under 
1953 ifrågasatte han under rubriken ”Det retar mig” de stora skillnaderna i olika 
gruppers arbetsvillkor: Hur kan det komma sig att vissa personer ansåg att en 
präst, som tyckte om att hugga ved, inte passar till biskop?185 En skribent ställde 
en retorisk fråga: Kunde man undervisa om adelsväldets avskaffande, när man 
höll på att skapa ett nytt?186 Och på ledarplats slogs det fast: ”Det måste äntligen 
trumfas in i medborgarna i Folkhemssverige, att allt arbete är lika ’fint’, att inget 
yrke är socialt fullvärdigare än ett annat.”187 

I exemplen ovan uttrycktes ett motstånd mot att arbetare (och därmed även 
yrkesskolvärldens folk enligt principen ”guilty by association”) positionerades 
som mindre värda. Man försökte också erbjuda andra positioner för arbetarna: 
”Arbetarklassen borde nog utveckla mera den sunda yrkesstoltheten inom de 
praktiska yrkena.”188 Vem gjorde förresten den största nyttan, en professor som 
forskade om inälvorna på ett infusionsdjur i Karibiska havet eller en smed som 
var ytterst skicklig att vässa en gruvborr?189  

Yrkesskolevärlden var således en arbetarvänlig värld. Liksom arbetarrörelsen 
hade dess ledande representanter ett intresse av att bryta de traditionella man-
schettyrkenas hegemoni. De talade dock inte själva från en arbetarklassposition 
utan som intellektuella, som gick i spetsen för en rättvisare värld, där arbetarens 
praktiska värv skulle värderas lika högt som det intellektuella. I de konkreta 
exemplen appellerades endast manliga arbetare som exempelvis vedhuggare och 
smeder.  

 

Elever  
Under denna period var den s.k. differentieringsfrågan högaktuell: Vid vilken 
ålder borde eleverna delas upp på praktiska respektive teoretiska 
utbildningslinjer?190 Skolkommissionen tillkallade olika forskare för att ge 
vetenskapens svar på den frågan. Politiskt handlade det om att ge ”begåvningar” 
från alla sociala klasser samma förutsättningar att gå vidare till universitet och 
högskolor. Teorins primat över praktiken var därvidlag ofta den mer eller mindre 
underförstådda normen.  

                                                 
185 Sign. Manuel (1953), Det retar mig.  TPU 1953/6, 164. 
186 Knut Åhlén (1955), Sådant hände 1964 – TYVÄRR, TPU 1955/1, 20.  
187 Ledare (1954), Fin och mindre fin. TPU 1954/1, 2. 
188 Industritjänstemannen, citerad i Vettigt sagt.  TPU 1949/7, 223. 
189 Richard Lindström, citerad i Vettigt sagt. TPU 1949/9, 303.  
190 Marklund (1985); Sjöstrand (1961).  
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För yrkesutbildningens företrädare gällde det därför att navigera rätt bland 
olika teorier om begåvningens art och natur. Ibland aktiverades vetenskapliga 
diskurser, enligt vilka det finns olika slag av intelligenser.191 Man hävdade också 
att teoretisk och praktisk begåvning går hand i hand och att manuella arbeten 
också kräver teoretisk begåvning:  

Den moderna yrkesarbetaren måste ha ett klart intellekt och helst även ett 
konstruktivt sinnelag. Trots all upplysning möter man ofta det påståendet, att 
”duger inte grabben att läsa, så kan han bliva en fin-fin yrkesarbetare för det. 
[...]. Tyvärr är problemet inte så enkelt. [...] den som begåvats med många 
pund har dessa i både praktiskt och teoretiskt avseende, är både teoretiskt 
och praktiskt begåvad. Är man då ”mindre begåvad”, så är man det i båda 
nyssnämnda avseenden.192 

Det framhölls att många yrkesskoleelever var lika begåvade som 
realskoleeleverna,193 medan hjälpklasselever uttryckligen positionerades som de 
andra.194 Ibland aktiverades en annan diskurs om begåvningens natur, enligt 
vilken människor är antingen enbart teoretiskt eller enbart praktiskt begåvade. 
Budskapet blev då att alla ska värderas lika: 

[...] den övervärdering av de intellektuella yrkena, de s.k. manschettyrkena, 
som hittills gjort sig gällande, bör vika för en nyktrare och riktigare 
värdering. Den praktiska, händige och begåvade skall inte betraktas såsom 
mindre värd än de s.k. läshuvudena.195  

En annan variant på samma tema var att graden av begåvning inte ska avgöra en 
människas värde. Det viktiga var i stället att hon var tillfreds och i harmoni med 
sig själv och sin omgivning samt brukade sina krafter på ett fruktbärande sätt.196 
Liknande tankegångar uttrycktes så här:  

Klok är den man (sic!), som i tid inser sin begränsning, och stannar något 
innan hans utvecklingsmöjligheter tar slut. Det är bättre att vara en bra 
verkmästare än en dålig ingenjör. Det är bättre att på en lägre ekonomisk 
standard ”odla sin trädgård”, som Rousseau sade […] än att jäkta efter 
framgång. Om man själv har träffat valet, är det inte genant att stanna som 
lagerbokhållare, även om man skulle ha gry i sig att bli direktör.197 

Innebörden i detta låg dock nära den meritokratiska diskursens legitimering av 
sociala skillnader: De som befinner sig längst ner i hierarkin har inte förtjänat 
bättre och ska vara nöjda med sin lott. 

I TPU ifrågasattes alltså ofta de sanningar, enligt vilka den teoretiska 
begåvningen är både artskild från och överlägsen den praktiska.  Men ibland 

                                                 
191 Sign E. F. (1954), Psykologi. TPU 1954/1, 16. 
192 Herbert Pihl (1955), Två år i 9y. TPU 1955/6, 157 
193 Knut Åhlén (1959), Skoladministrativ kurs. TPU 1959/3, 66. 
194 Se t.ex. Gösta Berge (1959), Tre sommarträffar kring yrkesval och yrkesutbildning. TPU 

1959/6, 201.  
195 Gunnar Willén, Citerad i Små citat, TPU 1948/5, 156.  
196 H. Rifbjerg, citerad i Små citat, TPU 1949/8.  
197 Tidningen Industria, citerad i Vettigt sagt, TPU 1953/7, 173. 
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reproducerades de ändå genom att begåvning mer eller mindre underförstått 
likställdes med teoretisk begåvning:  

Den intellektuella utrustningen måste stå i rimlig relation till arbetets krav. 
En otillräcklig begåvning, med svårighet att rätt fatta instruktioner och 
föreskrifter, leder sålunda till missanpassning med vantrivsel både för den 
anställde och hans (sic!) arbetsgivare.198  

En ledarskribent kritiserade läroverkslärarna för att se ner på lärare i praktiska 
ämnen och sakna kunskaper om yrkeslivet och yrkesskolorna. Men därefter bytte 
han till en position där begåvning var liktydigt med teoretisk begåvning : 
Självklart måste också en yrkeslärare känna till lärdomsskolan så att han kunde ge 
råd till en ”ung begåvad yrkesskolelev” om möjligheter till fortsatt utbildning. 199  

En liknande tankefigur återkom i en artikel där författaren angrep 
uppfattningen att realskola skulle vara så mycket finare än yrkesskola. Som 
motbevis till den tesen framhölls några framstående ingenjörer vid ett 
pappersbruk. De hade med yrkesskolan som grund läst vidare vid tekniska 
läroverk, och de bevisade att ”det ej är nödvändigt med realskolan som 
bottenskola för att nå goda befattningar.”200 För den här skribenten var det alltså 
självklart att utbildningshierarkier legitimerar sociala hierarkier: syftet var bara att 
på den punkten likställa yrkesskola med realskola. Inte heller ifrågasattes den 
”stadgade praxis”, som gjorde att statsbidraget till lärare i praktiska ämnen var 
lägre än till lärare i teoriämnen: man kritiserade endast att praktiska ämnen i 
realskolan fick högre statsbidrag än i yrkesskolan.201 För att gradera begåvningar 
och det värdefulla vetandet konstruerades därmed inte en radikalt ny måttstock. 
Istället använde man fortfarande den gamla, där teoretiska kunskaper hamnade i 
den övre halvan, medan det som praktiken representerar kom längre ner på skalan.  

I många avseenden omslöts dock eleverna med värme i yrkesskolevärlden. De 
var ju också basen för hela konstruktionen: utan yrkesskoleelever, ingen 
yrkesskola. De erbjöds många positiva sociala identiteter. Som välutbildade 
arbetare skulle de göra Sverige till en konkurrenskraftig industrination. De stod 
för det konkret nyttiga i jämförelse med de spetsfundigheter som vissa 
intellektuella ägnade sig åt. De borde värderas minst lika högt som 
manschettarbetare. Men inte desto mindre konstruerades de ibland också som 
avvikare i förhållande till den teoretiska normens primat. På så sätt återskapade 
skribenterna själva yrkesskolevärldens marginalisering. Många talade ju också 
från en position relativt högt upp i den intellektuella arbetsdelningen, och i en 
mening bet de hela tiden sig själva i svansen.  

Elevernas könskodning har väl också framgått av citaten ovan. De var 
’grabbar’ som antingen skulle göra en samhällsnyttig insats som arbetare eller 
vidareutbildade ingenjörer inom den  manligt dominerade produktionssektorn.  

 

                                                 
198 Med. dr Erland Mindus, citerad i Små Citat, TPU 1949/9, 329. 
199 Ledare (1955), Yrkesskola – lärdomsskola. TPU 1955/8, 210.  
200 Erik Uvell (1955), Över yrkesskola till ingenjörsbefattning. TPU 1955/3, 83. 
201 SYF, Remissyttrande över Skolkommissionens förslag till statsbidrag. Citerat i TPU 1951/5, 

124ff.  
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Vi och De Andra  
Yrkesskolevärldens representanter positionerade sig ofta som styvbarnet i den 
svenska skolfamiljen, en position som man menade att statsmakten genom sin 
njugga inställning till yrkesutbildningen på ett orättfärdigt sätt tilldelat dem:  
”Ecklesiastikministrar kommer och går, men kallsinnigheten mot yrkesskolorna 
består!”202 Man protesterade framförallt mot att yrkesskoleväsendet ställdes i 
ekonomisk strykklass. Lärarna befann sig bland ”lönepolitikens kvarsittare”.203 
Och hur kunde det komma sig att statsbidraget till yrkeslärarna var lägre än till 
ledare inom studiecirklar? De läroböcker, som ställdes till yrkesskolans 
förfogande, var så torftiga och  gammalmodiga att ”en jämförelse med 
läroverkens och folkskolans stora och rikliga läroboksbestånd (ger) en känsla av 
fattigsläkt.”204 Förslag och förändringar som gjorde yrkesskolans lärare mer 
jämställda med andra lärargrupper i fråga om anställnings- och avlöningsvillkor 
noterades tacksamt, som t.ex. att de inte skulle få löneavdrag för elevernas 
friluftsdagar eller för att deltaga i fortbildningsdagar.205  

De diskursiva sanningar, som gjorde att yrkesskolans symbolvärde var så lågt, 
verkade svåra att kullkasta. En insändarskribent protesterade mot att ordföranden i 
Sveriges skolledares förbund värderat yrkesskolan lägst av alla skolformer:  

Här har jag talat om för mina pojkar, att ett bra betyg från en yrkesskola är 
lika mycket att vara stolt över, som ett från realskolan. Sedan kommer denne 
herr Ahlström och talar om för hela svenska folket, att en yrkesskola 
befinner sig på ett lägre plan än småskolan. Yrkesskolan är tydligen den 
lägsta skolform vi har här i landet.206 

Ett förslag att skapa liknande ritualer kring avläggandet av gesällprov inom 
yrkesskolan som för läroverkets studentexamen syftade till att höja 
yrkesutbildningens symboliska värde.207  I enlighet med diskursers logik var det 
även viktigt hur olika företeelser benämndes, och stor besvikelse uttrycktes över 
att Riksdagen inte velat jämställa KÖY:s högste chef med Skolöverstyrelsens  
genom att titelmässigt uppgradera honom från överdirektör till generaldirektör.208 
Kraftiga protester höjdes också mot att unga brottslingar som intagits på 
ungdomsvårdsskolor benämndes yrkesskoleelever: 

Vi har generationers nedärvda överskattning av lärdomsskolan att kämpa 
mot. Och så kommer därtill myndigheternas påhakande av 
ungdomsvårdsproblemet på yrkesskolväsendet med en namngivning, som 

                                                 
202 Arvid Lundgren (1948),  Yrkesskolan – Styvbarnet bland våra skolor. Citerad i TPU 1948/5, 

141. 
203 Ledare (1949), Stiltje. TPU 1949/1, 1. 
204 Ledare (1951), Försummat. TPU 1951/ 5, 113. 
205 Ledare (1947), Friluftsdagarna. TPU 1947/2, 34; Redaktionellt (1953), Pedagogiska dagar 

för yrkesskollärare. TPU 1953/9, 223. 
206 Sign. G-ij-r (1959), Skolled eller skolledare? – det är frågan. TPU 1959/4, 115. 
207 Tanken har lanserats av en seminarierektor och citeras under Vettigt sagt i TPU: ”Gesällen 

borde, likaväl som realeleven eller studenten få böra mössa och även av de anhöriga få mottaga 
gesällkäppen, som ju har gamla anor.” TPU, 1949/5, 147.  

208 Britta Stenholm (1955), 1955 års Kungl. proposition om yrkesutbildningen. TPU 1955/4, 
93. 
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helt enkelt inte är riktig. Se blott på intagningen till ungdomsvårdsskolorna 
och yrkesskolorna. Sker de efter samma grunder? Alla de hundratals och åter 
hundratals ungdomar i vårt land – med oförvitlig vandel – som blivit 
utslagna vid intagning av elever till yrkesskolor i landet, kan fråga sig, hur 
det kan vara så ordnat, att den som brutit mot vårt lands lagar, skall erhålla 
en titel – yrkesskolelev – som är förmenad dem.209 

Yrkesskolevärlden som diskursiv konstruktion gjordes således efter ritningar som 
legat till grund för mer statusfyllda utbildningar. Det gällde att jämställa yrkes-
skolan resursmässigt och att erövra positiva symboler som förknippades med 
dessa samt att tvätta bort de negativa symboler som belastade yrkesutbildningen.  

 
 

Yrkesutbildningens universum 1960-1968 
 
Vi har inom yrkesskolevärlden en stark känsla av att våra vitala frågor mer 
kommer att behandlas under rubriken yrkesutbildning än under rubriken 
yrkesskola. Yrkesutbildningen skall äga rum på olika nivåer och är i princip 
en gymnasial utbildning. (Ledare, ”Inför 1964”,  TPU 1963/6, 409.) 

 
Genom att använda ord som ”yrkesskolevärlden” konstruerade ledande skribenter 
i vissa avseenden ett eget universum, befolkat av människor som förenades i sitt 
intresse av att bryta yrkesskolans marginalisering inom det svenska skolsystemet. 
Vissa av de diskurser, som mobiliserades under 1940- och 50-talet, ljöd 
fortfarande vid 1960-talets början. Styvbarnssyndromet var exempelvis alls inte ur 
världen. I en kåserande ledare skriven i december 1960, lät skribenten lärare 
överösa jultomten med önskningar om fler och bättre läromedel, bättre 
utbildnings- och fortbildningsmöjligheter för lärarna, bättre arbetsvillkor m.m. 
Och varför fick ungdomsbrottslingar på skyddsinrättningar fortfarande kalla sig 
för yrkesskoleelever?210 Man konstaterade vidare att yrkesskolevärlden åter igen 
åsidosatts vid tillsättandet av Skolberedningen och Läroplansdelegationen, som 
arbetade med kursplaner för grundskolans yrkeslinje 9y: ”Det skedda får betraktas 
som en nonchalans mot yrkesskolväsendet och ett exempel på en tendens att sätta 
den ordinarie yrkesutbildningen på undantag.”211 Liksom på den statliga arenan 
framställdes den yrkespedagogiska forskningen som ett sorgligt kapitel. Den hade 
så lågt meritvärde inom universitetsvärlden, att inga forskare ville satsa på den. 
För inte kunde väl uttalanden som ”Vi kan ju forska betr. alkoholister, så då är det 
väl inte omöjligt att vi också kan forska i yrkesutbildning” tolkas positivt?212 

Stor besvikelse uttrycktes över att regeringen i sin proposition inte tagit fasta 
på KÖY:s förslag om en regelrätt lärarhögskola: 

                                                 
209 Ledare (1955), Yrkesskolelever på vansinnesfärd. TPU 1955/7, 181f. 
210 Ledare (1960), Tomten i yrkesskolan. TPU 1960/9, 465.  
211 Erik Bergström (1960), Debattinlägg om läroplansdelgationen. TPU 1960/1, 18. 
212 Alan Peterson (1968), Forskning och yrkesutbildning. YRBI 1968/4, 272. 
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Vi måste inom yrkesskolväsendet djupt beklaga, att frågan om ett 
lärarinstitut eller en lärarhögskola för yrkesskolväsendet icke har kunnat 
bringas till en lösning. [...] Vi önskar få paritet med utbildningen av lärare 
inom skolväsendet för övrigt.213.  

Jämlikhet som likhet i förhållande till andra skolformer var långt ifrån uppnådd. 
Varför hade inte yrkesskolan liksom dessa fått standardiserade och enhetliga 
läroplaner? Varför skulle inte yrkesskoleeleverna på liknande sätt som gymnasiets 
elever genomgå någon form av urvalsprocess, t.ex. ett inträdesprov? Man krävde 
att samma normer för arbetsveckans och skolårets längd skulle tillämpas för 
yrkesskolans del som för andra skolformer,214 ett krav som senare lanserades av 
Yrkesutbildningsberedningen.  Kravet på att yrkesskolan skulle ge en utökad 
medborgerlig och kulturell bildning artikulerades också inom en jämlikhetsdiskurs 
med betoning på likhet:  

Har inte också våra elever en personlighet och en personlighetsutveckling? 
[...] Frågan är egentligen en ren förolämpning mot allt vad yrkesskoleelever 
heter, vilket inte hindrar att man ibland, när man tittar i en del av våra 
yrkesskolors kursplaner tycker sig ha anledning att ställa sig den.  [...] Vem 
vågar påstå att en god yrkesutbildning utan hyfs och utan bildning är lika 
värdefull som en god yrkesutbildning med hyfs och bildning? Frågan känns 
oförskämd och den är, bör kännas på det sättet, alldeles särskilt för den som 
betraktar sig inte bara som yrkesinstruktör utan som en yrkeslärare med en 
lika betydelsefull inre betoning på lärare som någon folkskole- eller 
läroverkslärare, dvs. med en oundviklig känsla av ansvar för sina elever 
också som människor.215 

Under 1950-talet användes olika diskurser om begåvningens natur i 
konstruktionen av yrkesskolevärlden. De var förmodligen ekon av den debatt om 
differentieringsfrågan som fördes på den statliga arenan, och de ljöd fortfarande 
under 1960-talet. Anmärkningsvärt nog skedde det ofta på ett sådant sätt att 
teorins överhöghet över praktiken återskapades. En skribent konstaterade 
beklagande: ”Förr i tiden fick även många mycket intelligenta pojkar nöja sig med 
enkelt (min kursivering) arbete. Nu går nästan alla klyftigare elever till gymnasiet 
och vi får bara de mindre begåvade till yrkesskolan.”216  

 

VI och De Andra 
Det verkar dock som om yrkesskolevärldens representanter började betrakta sig 
som alltmer jämställda med andra skolformer. I en ledare med titeln ”Inför 1960-
talet” kan vi läsa:  

Yrkesutbildning har blivit någonting som våra politiker nämner med aktning 
och ofta. Den i dessa spalter framförda synpunkten, att det bör vara ett 
likhetstecken mellan gymnasium och yrkesskola, således skolformerna 
ovanför enhetsskolan, i fråga om intresse och omvårdnad från samhällets 

                                                 
213 Ledare (1960), Våra lärarutbildningsproblem. TPU 1960/4, 141.  
214 Ledare (1960), Inför 1960-talet., TPU 1960/9, 465ff; Nils Westberg (1964), Vår skola. TPU 
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66

sida [...] har rent utav börjat förlora karaktären av kuriosum och blivit en 
tanke, som man kan tänka.217 

En viktig symbolisk seger vanns när man blev kvitt den negativa kopplingen till 
anstalter för ungdomsbrottslingar. Socialstyrelsen hade nämligen beslutat, att den 
rätta benämningen på dessa skulle vara ungdomsvårdsskolelever och ingenting 
annat. Det var en fin julklapp, tyckte en ledarskribent.218 De utredningar, bl.a. 
Gymnasieutredningen, som ville jämställa och/eller integrera alla utbildningar, 
som följde efter den obligatoriska grundskolan, välkomnades.219 Yrkesskolan 
skulle precis som det traditionella gymnasiet betraktas som en avnämare till 
grundskolan. Det här ledde emellertid till att yrkesskolevärlden som begrepp 
började tömmas på innebörder, och därmed måste nya sociala identiteter skapas, 
och det var inte en helt smärtfri process. Var det möjligt att vara jämlik men 
samtidigt behålla en särskiljande positiv kollektiv identitet? Några exempel på den 
problematiken ges här nedan.  

Skolöverstyrelsen (SÖ) var ju den centrala tillsynsmyndigheten för alla de 
skolformer som yrkesskolan borde jämställas med. Om nu yrkesskolorna skulle 
integreras i den svenska skolfamiljen i enlighet med den statliga arenans 
dominerande holistiska diskurser, vore det därför kanske också logiskt att avskaffa 
KÖY och låta SÖ ta över ansvaret för deras tillsyn. Men sådana idéer gillades inte 
alls av en skribent: KÖY hade ju på ett effektivt och obyråkratiskt sätt verkat för 
yrkesutbildningens sak och ”besjälats av serviceanda från den högste till den 
lägste”. Dessutom var det ju ”en väsentlig skillnad i karaktär mellan det allmänna 
skolväsendet och yrkesutbildningsväsendet.”220 Men snart var den positionen på 
väg att överges: 

Inom yrkesskolvärlden kommer vi att kämpa, inte för någon hårddragning 
beträffande synpunkterna om ett eller två skolverk, men för sådana garantier, 
att den anda, som den nuvarande överstyrelsen för yrkesutbildning i stort 
lyckats genomföra för vår yrkesutbildning kommer att fortsätta.221 

Och efter ytterligare några månader var ompositioneringen fullbordad. I sitt 
remissyttrande över förslaget om en gemensam central myndighet framhöll SYF 
nästan bara dettas fördelar. Bl.a. betonades som positivt att allmänheten därmed 
skulle komma att betrakta yrkesutbildningen som likvärdig med de teoretiska 
utbildningarna.  Detta dock under förutsättning att inget byråkratiskt krångel 
skulle sätta stopp för handlingskraftiga rektorer, som på ett snabbt sätt ville lösa 
praktiska problem med lokaler o. dyl.: den enskilda föreståndaren skulle bara 
behöva lyfta på telefonluren till höga vederbörande och få sanktion för sina 
beslut.222 Den sociala verkligheten konstruerades uppenbarligen här från ett 
skolledarperspektiv.  

                                                 
217 Ledare (1960), Inför 1960-talet. TPU 1960/1, 1. 
218 Ibid.; Sign. g.b. (1962), En.fin julklapp, TPU 1962/8, 611. 
219 SYF:s yttrande över GU:s betänkande, publicerat i TPU 1964/2, 83ff.  
220 Nils Eriksson (1960), Låt KÖY leva – och frodas!. TPU 1960/3, 98-102. 
221 Ledare (1960), Under en hatt. TPU 1962/6, 355. 
222 SYF:s yttrande över SOU 1962: 28, publicerat  i TPU 1962/9, 614ff.   
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Samtidigt som yrkesskolevärlden som diskursiv konstruktion blivit alltmer 
synlig och fast i konturerna, började den nu att rämna inifrån av sin egen kraft. 
Själva termen ”yrkesskola” ansågs vara för snäv och i stället borde man tala om 
yrkesutbildning. Det hävdades att andelen elever, som gick i yrkesskolor skulle 
komma att minska, medan många andra former av yrkesutbildning, exempelvis 
omskolningsverksamheter, skulle expandera.223 Man framhöll att yrkesutbildning 
behövdes på alla nivåer i arbetslivet och inte bara för manuella arbeten. Därför var 
egentligen ingen skolform för hög för att bilda grund för yrkesutbildningen.  

Beteckningen Svenska Yrkesskoleföreningen (SYF) sågs därför som 
missvisande, och 1968 ändrades den till ”Svenska yrkesutbildningsföreningen”. 
År 1967 bytte Tidskrift för praktiska ungdomsskolor namn till Yrkesutbild-
ningen.224 Ett nytt och mer omfattande universum för yrkesutbildning börjar ta 
form.225 

 

Lärarnas plats i yrkesskolevärlden  
När auktoriteter åberopades för att stärka yrkesutbildningens sak, skapades också 
en bas för en gemensam social identitet. Uttryck som ”Yrkesskolevärldens folk” 
byggde på och producerade en känsla av gemenskap. Yrkesskolevärlden liknades 
vid en storfamilj, som ibland även sträckte sig över nationsgränserna: så t.ex. 
användes uttryck som  ”yrkesbröder och yrkessystrar” om deltagarna i ett nordiskt 
yrkesskolemöte.   I vilken utsträckning appellerade då diskurserna till gruppen av 
yrkeslärare? Var det troligt att de kände sig hemma i den här världen? 

Yrkesskolevärldens sak var självklart också yrkeslärarnas sak. Trots att SYF 
inte var en facklig organisation, drev TPU krav på högre löner och bättre 
anställningsvillkor. Konstruktionen av yrkesskolevärlden framställde också som 
en ”folkrörelse”, men som sådan föreföll den ändå vara rätt så toppstyrd. De 
handlande subjekt, som bar upp det kollektiva projektet utgjordes av aktörer inom 
statsapparaten, Arbetsmarknadens Yrkesråd, hantverkarorganisationernas centrala 
yrkesnämnd, SAF, LO och företagen. Lärarna själva var relativt osynliga i 
konstruktionsarbetet, även om försök ibland gjordes att mobilisera massorna för 
att lösa yrkesutbildningens problem:  

De (d.v.s. problemen, min anm.) väntar att var och en av oss i 
yrkesutbildningens tjänst tar oss an dem. [...] Yrkesskolväsendet i all dess 
rika facettering är och blir ett resultat av de mångas arbete, de mångas 
uppslag, de mångas erfarenheter, de mångas goda tankar.226  

Historien användes som grund för att skapa en kollektiv identitet, men 
yrkesutbildningens historia verkade inte vara skriven av lärarna. När SYF firade 

                                                 
223 Ledare (1963), Yrkesutbildning – yrkesskola. TPU 1963/3,131. 
224 Ledare (1963), Yrkesutbildningen inför 1964. TPU 1963/6, 409. 
225 Sista gången jag i mina excerpter noterat uttrycket Yrkesskolevärlden är i en ledare från år 

1968, där kontinuerlig antagning till yrkesskolan förespråkas: ”VI är vana att tänka stort inom 
yrkesskolans värld, där utbildning finns på snart sagt alla nivåer, även universitetsnivå…”. (YRBI, 
1968/5, 302) 

226 Einar Forsell (1951), Inför det nya året – yrkesutbildningsproblem som söker sin lösning. 
TPU 1951/1, 3, 7. 
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30-årsjubileum år 1953, hyllades föreningens pionjärer, som alla var höga 
tjänstemän  inom skolbyråkratin.227 När Yrkesutbildningssakkunnigas förslag 
presenterades, påmindes läsarna om att det till stor del byggde på idéer som 
framförts av SYF och TPU: ”yrkesskolvärlden borde just vid denna tidpunkt 
erinra sig de män, som brutit mark.”228  

Endast undantagsvis appellerade diskursen uttryckligen till lärarna, som när 
KÖYs byråchef framhöll att den ”fina synpunkten ofta finns hos den enskilde 
yrkesläraren” eller att nordiska yrkesskolemöten var till för ”lärarna och inte för 
möteshästar eller toppfigurer.”229 Alla lärare delade uppenbarligen inte heller den 
kollegiala gemenskap med KÖY:s representanter, som många ledande skribenter 
uttryckte.  Den sociala distansen mellan KÖYs överdirektör och de lärare vid 
Söderhamns yrkesskolor, som påtalade den ”bristande kontakten mellan oss 
trägna arbetare på fältet och toppen inom yrkesskoleväsendet”, var kanske lika 
stort som det geografiska avståndet mellan Stockholm och Söderhamn.230  
Slutsatsen blir att lärarna inte var särskilt delaktiga i den konstruktion av 
yrkesskolevärlden som pågick i TPU, men de diskurser som uttrycktes i 
tidningsspalterna erbjöd ändå lärarna att dela den positiva kollektiva identitet, som 
hade sin grund i yrkesskolevärlden.  

Vilka inkluderades då i det utvidgade yrkesutbildningsuniversumet? De 
ledande representanterna för SYF räknade förstås sig själva dit, och som tidigare 
ville man att makthavare på olika nivåer skulle känna sig hemma där. Dessutom 
öppnades dörren för andra elever än blivande arbetare, och plats bereddes även för 
nya grupper av lärare:  

Det är alltför vanligt att man tror att yrkesskolan ger utbildning för 
”verkstadsarbetare” och dessutom några ”småkurser” i maskinskrivning o.d.  
Yrkesskolan ger otvivelaktigt utbildning av detta slag och är stolt över att på 
så sätt kunna bidra till att dessa för samhället så väsentliga grupper erhåller 
en adekvat utbildning, men yrkesskolan ger ävenledes och i stor utsträckning 
utbildning för elever som avlagt realexamen och som i allt större 
utsträckning ävenledes avlagt studentexamen. För dessa utbildningar krävs i 
princip samma lärare som för gymnasiet. Ibland är t.o.m. lärare med denna 
kompetens inte tillfyllest. 231  

I yrkesutbildningens universum erbjöds alltså lärarpositioner som ”mina” 
yrkeslärare, d.v.s. de som undervisade i praktiskt yrkesarbete, kunde ha svårt att 
inta. En lärare ställde rent av frågan: Är yrkesläraren skolväsendets vita neger?232 
Han menade att talet om att höja yrkesutbildningens status egentligen innebar att 
yrkesarbetet och därmed yrkesläraren nedvärderades. Det hade t.o.m. föreslagits i 

                                                 
227 Einar Forsell (1953),  – 30 år – Svenska yrkesskolföreningen. TPU 1953/9, 234. 
228Ledare (1955), Nya tag.  TPU 1955/2, 25.  
229 Birger Arvas, refererad i TPU 1955/2, 26.  
230 Kjell Edström, Göran Nilsson & Rune Sundin (1962), Rättvisa åt yrkesskoleelever.  TPU 

1962/8, 571. 
231 SYF:s yttrande över GU:s betänkande, publicerat i TPU 1964/2, 85. 
232 Rune Sundin (1964), Är yrkesläraren skolväsendets vita neger?, TPU 1964/4, 298. 

Uttrycket ”vita negrer” refererar till ett förslag i USA om att höja svarta amerikaners status genom 
intensifierad pigmentforskning i syfte att göra dem vita i skinnet.  
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TPU att yrkesarbete skulle avskaffas som beteckning på ett skolämne. I glädjen 
över att få bli betraktad som en gymnasial skolform sålde man sin själ: ”Det tycks 
finnas en allmän men inte desto mindre sorglig övertro på de rent teoretiska 
kunskapernas betydelse. Detta tydligen inte minst från våra förtroendemän och vår 
överhet inom yrkesutbildningsväsendet.”233 Ett liknande tema anslogs av en 
rektor: yrkesutbildningen måste vara specialiserad, och behoven av högre allmän-
utbildning kunde inte, som integrationsvännerna tänkte sig, tillgodoses inom 
yrkesskolans  ram.234  

 
Sammanfattande reflektioner 
Under 1950-talet ljöd temat om den praktiska begåvningens stora värde starkt i 
TPU:s spalter. Under det följande decenniet tonades det dock ned, vilket i och för 
sig kan bero på att utvecklingen mot en integrering av olika skolformer ansågs 
utgå från tanken att den värdeladdade gränsen mellan teoretiska och praktiska 
utbildningar skulle suddas ut. Men huvudintrycket är ändå att diskurser om social 
rättvisa, där avskaffandet av sociala och ekonomiska klasskillnader sätts i första 
rummet, nu var kraftigt nedtonade. Det viktiga var inte längre att avskaffa sociala 
hierarkier utan att göra det möjligt att med yrkesutbildning som grund kunna 
kvalificera sig för höga positioner i dessa. När man på ledarplats förnöjt 
konstaterade att yrkesskolan inte längre var en återvändsgränd, eftersom man 
därifrån ska kunna gå vidare till fackskolan, reducerade man samtidigt värdet av 
yrkesskolan: det viktiga var att just kunna gå vidare, att med hjälp av yrkesskolan 
kunna lämna yrkesskolevärlden bakom sig och klättra i de sociala hierarkier som 
grundas på utbildning.235  

Den yrkesskolevärld, som kom till uttryck i Tidskrift för praktiska 
ungdomsskolor (TPU) dominerades av män. När människor där fick konkret 
gestalt, var de nästan alltid av manligt kön. Politiker, skolbyråkrater, representan-
ter för arbetsmarknadens partner, skolledare, lärare och arbetare – alla var de 
MÄN. När eleverna framträdde som könade varelser, var det som grabbar, pojkar 
och söner. De fotografier och andra visuella illustrationer som förekom i TPU 
förställde med få undantag också män.236 

De röster, som bidrog till konstruktionen av goda yrkeslärare på den statliga 
arenan och i TPU, betraktade ofta världen utifrån ett medelklassperspektiv. De 
statliga utredarna var till övervägande del medelklassmän, och relativt många 
representerade den ekonomiska medelklassen.237 Där fanns även representanter 

                                                 
233 Ibid.  
234 Einar Forsell, TPU 1953/9, 725-29. 
235 Ledare (1963), Begreppet yrkesutbildning. TPU 1963/7, 497-98.   
236 I och för sig har det delvis att göra med mitt urval av texter, där sådana som behandlade 

utbildningar för kvinnliga yrkesområden inte tagits med. Men ett stort antal artiklar som granskats 
rörde generella frågor för den praktiska yrkesutbildningen. Trots att innehållet i dessa kan sägas 
vara könsneutralt, betraktades världen ändå genomgående från mäns utsiktspunkter. 

237 Till dessa räknar jag då även hantverkare som är småföretagare. De är anslutna till 
branschorganisationer och medverkar i flera av utredningarna.  
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för yrkesskoleväsendet och statliga tjänstemän från KÖY, som också betraktade 
verkligheten utifrån en medelklassposition. 

En (visserligen något tillspetsad) slutsats blir därför: När yrkeskolevärlden som 
diskursiv konstruktion blivit synlig i det sociala landskapet och dess 
marginalisering brutits, slukades den rätt snart upp i yrkesutbildningens utvidgade 
universum. I detta universum förpassades emellertid yrkesskolorna och det som 
längre fram skulle bli praktiska yrkesutbildningar inom den integrerade gymnasie-
skolans ram till marginalen. Det är tveksamt huruvida yrkeslärarna positionerades 
som fullvärdiga medlemmar eller enbart som ”de andra”, d.v.s. som avvikare 
inom den hegemoniska diskursen om teorins primat. Till den frågan återkommer 
jag längre fram. Här ska bara sägas att yrkesutbildningens universum i högre grad 
än yrkesskolevärlden uttryckte en kollektiv medelklassidentitet. Den manliga 
könskodningen var dock fortfarande mycket kompakt. 
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Kapitel 7. Den goda yrkesläraren: en fråga om klass 
och kön 
 
En hybridisk maskulinitet 
På den statliga arenan positionerades yrkesläraren med ena foten i arbetarklassen 
och den andra i medelklassen. Den skicklige arbetaren utgjorde ett slags råämne 
till en god lärare. Arbetarkvalifikationer som ordningssamhet, noggrannhet och 
punktlighet borde också utmärka yrkesläraren. Men yrkeslärarutbildningen 
syftade i andra avseenden till att göra om arbetaren till en ny man, en man som 
inte hade dålig studieteknik och torftig allmänbildning och inte brottades med 
svårigheter att uttrycka sig i tal och skrift.238 Genom lärarutbildningen skulle han 
också lära sig att uppskatta tillvarons estetiska och kulturella världen.239   

Den maskulinitet som arbetaren symboliserade måste med andra ord 
omkonstrueras, och statliga utredare rekommenderade en mängd tekniker som i 
Foucaults mening verkade på jaget. Kunskaper i personlighetspsykologin skulle 
inte enbart fylla syftet att lära läraren förstå eleverna utan kunde även ge impulser 
till analys och utvärdering av den egna personligheten. Som lärare gäller det att 
vara välartikulerad, och speciellt skulle r-, s- och sj-ljuden tränas. I muntlig 
framställning lades vikt vid betoning, taltempo, pausering, frasering, ordförråd, 
ordval och språkval.  Spegel skulle användas för att studera läpparnas läge. De 
statliga utredarnas ambitioner var uppenbarligen att skapa en vältalig och 
språkligt kompetent man, egenskaper som av tradition förknippats med 
medelklassmannen.240  

TPU:s ledande skribenter bejakade statens strävan att ge yrkesläraren en 
kulturell framtoning i linje med medelklassens modell. Yrkesskolans lärarkår 
kunde exempelvis stämplas som språkligt handikappad: den bestod till största 
delen av ”icke skrivmänniskor” hävdades det.241 För att råda bot på sådana brister 
tillhandahöll en redaktör ”anvisning för duellanter”, d.v.s. konkreta råd för dem 
som ville delta i debatten i TPUs spalter.242 Under rubriken Små citat kunde 
läsaren ta del av betraktelser över olika filosofiska och existentiella frågor. Livets 
mening, lycka och ondska är några exempel. Under rubriken ”de sköna konsterna” 
serverades YRBI:s läsare senaste nytt från teater-, musik och balettvärlden. I 
många debattartiklar använde man sig av litterära anspelningar och citat av mer 
eller mindre kända författare. Skribenternas syfte med detta var kanske att 
markera sin egen hemvist i den ”bildade” medelklassen, men samtidigt erbjöds 
yrkesläraren en position som kultiverad medelklassman:  

                                                 
238 SOU 1947:55, 45.  
239 SOU 1959:8, 85. 
240 Det betyder inte att denna form av maskulinitet stod i motsats till arbetarklassen. Den 

utgjorde en idealbild också för den tidiga arbetarrörelsen, bl.a. eftersom rätten och förmågan att 
tala är en viktig del i konstruktionen av politiska subjekt. Jfr Ambjörnsson (1988).  

241 J. Wiklund (1953), KÖY – en clearingcentral för pedagogiska uppslag? Ett diskussions-
underlag.  TPU 1953/6, 151. 

242 Ledare (1960), Anvisning för duellanter. TPU 1960/3, 89-91..  
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Läraryrket har under de sista hundra åren [...] förvandlats från att utövas av en 
liten, högt skolad yrkeskår, som arbetar för en minoritet av befolkningen, till en 
stor och viktig gren av samhällsarbetet. [...] Lärare är i högre grad än någon annan 
kulturens väktare. Kultur i ordets viktigare mening är något andligt och består inte 
av materiella accessoarer till livets fysiska sida. Den är en fråga dels om kunskaper, 
dels om känsloliv.243 

Den medelklassmaskulinitet, som läroverksläraren representerade, bestämdes av 
att han entydigt hörde hemma i den intellektuella arbetsdelningen. Hans 
arbetsverktyg var i första hand språket, och han kunde mycket väl uppträda i vit 
skjorta och slips på arbetstid. Yrkesläraren däremot formades efter andra manliga 
mönster. Verkstaden var en bullrig, smutsig och farlig miljö. Frågor om 
arbetarskydd, olycksfallsrisker och yrkeshygien hörde till hans kompetensområde. 
Han måste ha kunskaper om damm, rök, buller och gaser. Ansvaret för att dyra 
maskiner inte havererade vilade också på hans axlar.244 Han skulle ansvara för 
inköp och beställningar till skolverkstaden och framstod därmed som en före-
tagare i miniatyr.   

Men yrkesläraren kom från en position i den manuella arbetsdelningen, och vi 
har tidigare fått många exempel i TPU på att det också gällde att hålla fast vid 
värden som förknippades med denna. Olika diskurser om social rättvisa mobili-
serades för att ifrågasätta manschettyrkenas hegemoni. De lärare, som var kritiska 
mot myndighetspersoner vid KÖY, tog samtidigt indirekt avstånd från den 
maskulinitet som tjänstemän representerar: ”Att styra yrkesutbildningen åt rätt 
håll är inget skrivbordsarbete. För att få de rätta perspektiven på problemen måste 
man både bildligt och bokstavligt talat kavla upp ärmarna och ge sig ut bland oss 
lärare.”245  

Försök gjordes också att aktivera en meritokratisk diskurs där 
utbildningsmeriter inte utgjorde den rätta måttstocken: ”Inga aldrig så glänsande 
examina kan konkurrera med en aldrig så oskolad personlighet, om denne har 
naturkraftens obändighet i sin vilja att bygga upp nyttigheter”, läser vi i en 
hyllning till en födelsedagsjubilerande yrkesskolerektor. Rubriken för den 
hyllningen var också betydelsebärande, ”O.W. Andersson – kraftkarl.” 246 Den 
dådkraft, som hyllades hos sådana män, hade emellertid mer med språkliga hand-
lingar än med fysiska krafttag att göra. Med andra ord: medelklassmaskuliniteten 
gavs en arbetarframtoning, vilket kan ses som ett sätt att reducera manschett-
yrkenas feminina framtoning.247  

I TPU ifrågasattes alltså de sanningar, enligt vilka den teoretiska begåvningen 
är både artskild från och överlägsen den praktiska.  Men ibland reproducerades de 
ändå genom att människor delades in i begåvade och obegåvade, varvid mer eller 
mindre underförstått begåvning likställdes med teoretisk begåvning. Och när 

                                                 
243 Bertrand Russel, citerad i Små citat, TPU 1951/8, 199. 
244 SOU 1959:8, 83. Utredarna framhåller även vikten av att läraren har rutiner för utlämnandet 

av verktyg. (Ibid., 79. Jfr även SOU 1966:23, 127.) 
245 Kjell Edström, Göran Nilsson & Rune Sundin (1962), Rättvisa åt yrkesskoleelever.  TPU 

1962/8, 571, 574.  
246 Redaktionellt (1948), O.W. Andersson – kraftkarl.  TPU 1948/5, 145.  
247 Carrigan & Connel & Lee (1987); Conell (1989).  
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diskurser om jämlikhet som likhet artikulerades, positionerades yrkeslärarna  som 
stod för det manuella och praktiska ibland som De andra: De var inte tillräckligt 
mycket medelklass. Den känslan uttryckte en lärare i sin retoriska fråga: ”Är 
yrkesläraren skolväsendets vita neger?”248  
 

Undervisaren och ordningens upprätthållare 
Liksom för läroverkslärarna har yrkeslärarna tilldelats positioner som undervisare 
respektive ordningens upprätthållare, dock med helt andra innebörder knutna till 
sig. Som undervisare skulle läraren i industri och hantverk bidra till att höja 
arbetarnas kvalifikationer och därigenom den svenska industrins konkurrenskraft 
på den internationella marknaden. Han tilldelades också en viktig samhällsroll 
som ordningens upprätthållare. Uppgiften var att disciplinera de blivande 
arbetarna och inordna arbetarklassen i den nya sociala och industriella 
ordningen.249  Eleverna var således redan grovsorterade, och lärarpositionen som 
sorterare aktiverades nästan aldrig. Allt detta förstärkte yrkeslärarens 
genealogiska släktskap med arbetarklassen.  
 

Behaviouristisk eller progressiv? 
På den statliga arenan konstruerades verkligheten konsekvent utifrån de 
ekonomiska makthavarnas utsiktspunkt, även om dessa doldes bakom 
beteckningar som avnämare, arbetsgivare, nationens intresse, näringslivet eller 
arbetslivet.  Under 1960-talet hade produktionens långt drivna arbetsdelning sin 
motsvarighet i behaviouristiska principer för inlärning. Undervisningsmål skulle 
brytas ner i delmål och uttryckas i beteendetermer i likhet med tayloristiska 
principer för sönderdelning av arbetsprocessen. Statliga utredare tänkte sig att 
avgränsade arbetsmoment skulle övas ett i taget på det sätt och i den 
ordningsföljd, som ur inlärningssynpunkt var optimal.250 Läraren som tekniker 
blev därmed en viktig innebörd i undervisaren.  

I TPU:s spalter aktiverades också olika varianter av den undervisnings-
teknologiska diskursen. Lärare delgav varandra tips i form av s.k. arbetsblad med 
detaljerade instruktioner för verkstadsarbetet eller formulär med korta fakta-
betonade frågor på sådant, som läraren bedömde vara väsentligt stoff. 251 Men från 
ledande skribenter mobiliserades ibland ett motstånd mot undervisnings-
teknologin, som betecknades som ”själlös behaviourism”. En rektor menade 
exempelvis i en artikel om programmerad undervisning att man ju kunde få det 
intrycket att ”svaret läggs i ’munnen på’ eleverna!”252 Dessa olika förhållningssätt 
speglar olika varianter av yrkeslärarens hybrida maskulinitet. I den ena vägde 
arbetarelement tyngre och lärarjobbet styrdes av produktionens principer. I den 

                                                 
248 Rune Sundin (1964),  Är yrkesläraren skolväsendets vita enger?, TPU 1964/4, 298.  
249 Hedman (2000); Lindell (1992). 
250 SOU 1967:48, 48ff. 
251 Se t.ex. Holger Strömgren (1965), Undervisningshjälpmedel för verkstadsarbete. TPU 

1965/1, 11-21.   
252 Einar Forsell (1963). Programmerad undervisning. TPU 1963/4, 222-229. 
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andra var medelklasselementet mer framträdande: positionen som lärare sågs som 
kvalitativt åtskild från produktionens verklighet.  

Vi kan också notera att vissa yrkeslärare positionerade sig och sina kolleger 
inom en progressiv pedagogisk diskurs. De hävdade att den kritik, som riktats mot 
folkskola och läroverk för korvstoppning, inte drabbade yrkesskolan: Där var det 
av naturliga skäl aktivitets- och arbetsskolepedagogik som bedrevs.253 Devisen 
eleven i centrum hade yrkeslärarna redan gjort till sin. Liksom för läroverkens del 
pågick således en diskursiv strid om klassrummets pedagogiska verklighet, men 
det var en strid i mindre skala där staten förhöll sig anmärkningsvärt neutral.  
 
Fostrare av fogliga eller klassmedvetna arbetare? 
På den statliga arenan knöts som vi tidigare sett nya innebörder till 
läroverksläraren som ordningens upprätthållare. Så var dock inte fallet för 
yrkeslärarens del: Yrkeslärarens uppgift var inte att fostra självständiga och 
demokratiska subjekt utan att integrera de blivande arbetarna i den sociala 
ordningen, såsom den definierades av de ekonomiska makthavarnas och kapitalets 
logik. Yrkesutbildningen tilldelades exempelvis en viktig roll för att inplantera 
positiva attityder till yrkeslivets rationalisering:  

Det är en välkänd iakttagelse att dålig information om bakgrunden till dessa 
rationaliseringsåtgärder ofta ger en negativ attityd till metodförändringarna. 
Det vore därför utomordentligt värdefullt med forskning och 
försöksverksamhet rörande det lämpligaste sättet att förmedla denna positiva 
inställning till eleverna.254 

Samma pedagogiska principer som statliga utredare föreskrev för yrkeslärarens 
roll som undervisare, kunde även tillämpas i den fostrande verksamheten. 
Systematiska analyser av situationer i arbetslivet kunde göras för att klargöra 
vilka moraliska kvalifikationer som krävdes av de blivande arbetarna: 

Denna lista kan uppta sådant som ordning, säkerhet, noggrannhet, pålitlighet, 
samarbete, allmänt uppträdande. En tidsfördelning göres över de olika 
inträningsmomenten, så att exempelvis ordning börjar inläras vecka 1, 
säkerhet vecka 3 etc. Grundtanken är att det inte är möjligt att lära allt på en 
gång, utan man är tvungen att koncentrera sig på en sak i taget. Efter det att 
ett beteende är nöjaktigt intränat påbörjar man nästa, men man fortsätter 
givetvis hålla uppmärksamheten på det som tidigare har tagits upp.255 

Arbetslivsfostran skulle få de blivande arbetarna att förstå att deras arbetsinsats i 
ett samhälleligt perspektiv var meningsfull. Yrkesutbildningen skulle hjälpa dem 
att inordna sig i större sammanhang sades det, och den arbetsdisciplin, som 
produktionen krävde, upphöjdes därmed till etiska normer av objektiv karaktär.:  

Resonemanget bör utgå ifrån en saklig analys över vad som är nödvändigt 
för den enskilde personen för att han skall nå yrkesframgång. […] Att sedan 

                                                 
253 Ledare (1951), Gör nya läsåret nytt. TPU 1951/6, 138 
254 SOU 1967:48, 91. 
255 Ibid., 81. Denna fostransgång togs fram av en arbetsgrupp inom YB, men utredarna själva 

ville inte ta ställning till programmet, vilket tyder på att inte alla inom utredningen gillade detta 
sätt att bedriva arbetsfostran. 
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det som är nödvändigt för den enskilde personen ur rent egoistiska 
synpunkter sammanfaller med etiska normer är ju en annan sak. 256 

Vissa av de innebörder som TPU:s skribenter knöt till lärarpositionen som 
ordningens upprätthållare låg väl i linje med dem som uttrycktes på den statliga 
arenan. Ordningen skulle upprätthållas genom fasta regler och rutiner för 
verkstadsarbetet. Noggranna order och instruktioner för detta måste ges, just för 
att förebygga disciplinproblem. All utrustning skulle förvaras enligt principen ”en 
plats för var sak och var sak på sin plats”. 257  

Läraren tonade fram som en moralisk auktoritet med rätt att diktera gränsen 
mellan det tillåtna och det förbjudna. Så här recenserades pedagogikprofessor 
Torsten Huséns föredrag om uppfostringsproblem hållet vid en studiedag för 
lärare:  

Det känns faktiskt befriande, att nu äntligen, efter så många års krisartat 
tillstånd, kunna skönja normer till en enhetlig uppfostringsstil, som borde 
kunna accepteras av alla berörda kategorier. Det framhölls bl.a. att en fast 
konsekvens i uppfostran är en förutsättning för trygghet, att ungdomen skall 
få göra sig gällande utan att därför få göra som den vill, samt att det är 
skillnaderna i normer mellan skola och hem och hemmen sinsemellan som 
skapar disciplinsvårigheter.258 

Den demokratiska diskurs, som i pluralistisk anda konstruerade läroverksläraren 
som värdeneutral expert istället för moralisk auktoritet, aktiverades alltså inte i de 
utredningar som rörde yrkesutbildningen. I statens ögon var således yrkesläraren i 
det avseendet en annan slags karl än läroverksläraren. I TPU:s spalter finns 
däremot många exempel på skribenter, som positionerade yrkeslärarna inom den 
demokratiska diskursen. Ett exempel på detta är en artikel av tjänsteman vid SÖ, 
som bl.a. förespråkade grupparbete som ett sätt att fostra demokratiska och 
samarbetsvilliga arbetare i stället för ”hårdingar” på arbetsplatsen.259 På en 
studiedag framfördes exempelvis budskapet att yrkeslärarna skulle främja elevens 
personlighetsutveckling och fostra dem till självständiga människor. I sådana 
utsagor förutsattes en ordning som byggde på att eleverna som självstyrda subjekt 
själva ville det rätta. De självdisciplineringstekniker som förespråkades byggde på 
mer horisontella och förtroendefulla relationer mellan lärare och elever.260 En 
dålig lärare var den som satte sig på höga hästar och endast i nåder sänkte sig till 
elevernas nivå, eftersom detta skapade ett latent krigstillstånd och utgjorde en 
dålig grogrund för sann disciplin.261  

Vissa formuleringar skulle kunna vara hämtade ur en handbok i ”Technologies 
of the Self”, författad av Foucault. En utbildningsledare rekommenderade 
exempelvis en övning kallad ”ärligt tänkande”. Eleverna skulle i tysthet tänka 
                                                 

256 Ibid., 81.  
257 Järker Lundström (1963), Social fostran i den skogliga yrkesutbildningen, TPU 1963/6, 

469.  
258 Sture Svensson (1954), 9y måste föregås av forskning.  TPU 1954/8, 211. 
259 Lennart Wiechel (1965), ”Hårdingar” på arbetsplatsen. TPU 1965/5, 393-399. 
260 Redaktionellt (1959), Pedagogik, teknik, studievägar och personlighetsdaning: Rapport 

från pedagogdagar i Sundsvall. TPU 1959/3, 87. 
261 Järker Lundström (1963),  TPU 1963/6, 465. 
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igenom någon bestämd fråga och skriva ner svar på frågan t.ex: ”Har jag någon 
skuld i det eller det missförhållandet eller den och den tråkiga händelsen? På 
vilket sätt kan jag bidraga till en förbättring?”262 

Elevinflytande förespråkades ibland, varvid syftet i första hand var att skola 
eleverna till demokratiska samhällsmedborgare, men en sidoeffekt som nämndes 
var också minskade disciplinproblem: 

Den bästa grogrunden för en god disciplin är att respekten för saken och 
ordningen sättes överst på värdeskalan tillsammans med respekten för 
människovärdet hos dem man disciplinerar. I alla ordnings- och 
disciplinfrågor gäller att läraren måste ge eleverna inte bara känslan av utan 
också chansen att vara medverkande.263  

 

Sorteraren 
Läraren fungerar som sorterare av eleverna, bl.a. genom sin betygsättning. I 
statliga utredningar om yrkesutbildningen diskuterades betygsfrågan dock nästan 
inte alls, och samma tendens gäller i TPU. Där hävdades exempelvis att 
arbetsgivaren inte frågar efter betyg när de anställer folk. Några lärare ansåg att 
alla folkskolebetyg borde avskaffas och ersättas med inträdesprov till efterföljande 
skolformer: elever med klena slutresultat tänkte knappast läsa vidare, och varför 
skulle de då behöva stämplas som misslyckade?264  

Några artiklar handlar visserligen om sorteringsprincipen ”rätt man på rätt 
plats” i den manuella arbetsdelningen, men den sorteringen förutsattes psykologer 
och experter på yrkesrådgivning utföra.265 Men lärarna skulle ändå utfärda betyg, 
och vid ett tillfälle skickade SYF en skrivelse till KÖY med begäran om att 
enhetliga kriterier för yrkesskollärarnas betygsättning skulle utfärdas. Den 
begäran avslogs dock, vilket kommenterades så här i TPU:  

Det är en nedstämmande negativ hållning. Anser man, att det är orimligt och 
orättvist att en lärares subjektiva uppfattning, den sammansättning en klass har 
eller den standard som utmärker en viss skola skall vara bestämmande för en elevs 
kanske hela framtid, så intresserar man sig naturligtvis aktivt för att hjälpa lärarna 
till en objektiv betygssättning av deras elever.266 

Frågan är hur KÖYs ”nedstämmande negativa hållning” i betygsfrågan ska tolkas. 
Kanske var det så att den statliga myndigheten inte ansåg att de betyg, som sattes i 
yrkesskolan, var avgörande för elevernas ”hela framtid” och att den därför inte 
heller ansåg det nödvändigt att erbjuda yrkesläraren en statligt sanktionerad 
position som sorterare. Men under 1960-talets första år intog vissa lärare själva 
sådana positioner. Vid pedagogdagar i Värmland ägnades stort utrymme åt ett 
system för egenskapsbedömning, för människan bakom betyget, och hur man 
skulle kunna konstruera slutprov i yrkesarbete.267 En lärare berättade om sina 
                                                 

262 Ibid. 
263 Ibid.  
264 Sign. Bear (1959), Betyg bara för dem som skall studera vidare?. TPU 1959/7, 271.  
265 Se t.ex. Verner Helte (1959), Att välja yrke – och bli utvald. TPU 1959/1, 22. 
266 Ledare (1951), KÖY om betygen. TPU 1951/ 8, 191. 
267 Redaktionellt (1960), Vi samlar meriter och annat matnyttigt. TPU 1960/1, 20-21.  
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försök att formulera en rikslikare för en rättvis betygsättning.268 Och en annan 
lärare erbjöd sina kolleger positionen som dörrvakt genom att plädera för 
anlagstest i stället för folkskolebetyg som urvalsinstrument till yrkesskolan: 

 Man kan fråga sig om en yngling med måttliga folkskolebetyg, men med stor 
praktisk-teknisk begåvning, den rätta händigheten, intresset och fallenheten för 
yrket, kan vara lämpligare än den pojke, som har bra folkskolebetyg men saknar 
någon eller några av dessa nämnda egenskaper, vilka icke finnas med på 
folkskolans schema?269 

I övrigt aktiverades sorterarpositionen inte TPU:s spalter. 
 

Sammanfattande reflektioner 
Som lärare tog den f.d. arbetaren steget in i medelklassen, men för att hans 
medelklasstatus skulle erkännas måste han erövra vissa av medelklassens 
symboliska värden. De diskurser som aktiverades på den statliga arenan verkade i 
den riktningen, och de hade ofta god resonans hos TPUs ledande skribenter, som 
dock talade utifrån en mer självklar medelklassposition än yrkesläraren själv.  
 I positionen som undervisare styrdes lärarens arbete av produktionens villkor, 
och både på den statliga arenan och i TPU framställdes läraren som en tekniker i 
enlighet med behaviouristiska teorier om inlärning. Dessa var också väl förenliga 
med tayloristiska principer för arbetsdelning inom produktion. Som ordningens 
upprätthållare konstruerades yrkesläraren på den statliga arenan i motsats till 
läroverksläraren som en moralisk auktoritet, men vi kan notera att de bl.a. på 
studiedagar fick tillgång till den demokratiska diskurs, där lärarens uppgift är att 
forma eleverna till självstyrda och självdisciplinerade subjekt. Många lärare 
uttalade också sin syn på disciplin och ordning utifrån sådana utsiktspunkter.  

Jag har beskrivit yrkeslärarens genealogiska maskulinitet som en hybrid 
bestående av element från arbetarklassen och medelklassen. I TPUs spalter 
framställdes yrkesläraren ibland bildligen med uppkavlade skjortärmar och 
därmed som en riktig karl, medan skrivbordsmänniskor vid exempelvis KÖY 
kunde positioneras som de andra. De feminina konnotationer, som 
manschettyrkena har, besvärade således inte våra yrkeslärare.  

                                                 
268 Erik Elfström (1963). En försöksverksamhet som bättre tillgodoser eleven. TPU 1963/1, 

35ff.  
269 Kurt Johansson (1962), Bättre urvalsmetoder, undervisningsplaner och undervisnings-

materiel. TPU 1962/6, 369-71. 
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Kapitel 8. Kärnämnesläraren i det 
utbildningspolitiska systemskiftet 
De utredningar, som jag tidigare refererat till, ledde år 1971 till att de två 
lärargrupperna blev varandras kolleger i den organisatoriskt sammanhållna 
gymnasieskolan. Syftet var bl.a. att utjämna statusskillnader mellan praktiska och 
teoretiska utbildningar och därmed också mellan yrkeslärare och lärare i teoretiska 
ämnen:  På den statliga arenan konstrueras således nu yrkesläraren/karaktärs-
ämnesläraren och ämnesläraren/kärnämnesläraren till stor del inom samma 
diskurser.  

Genom 1992 års gymnasiereform förlängdes de praktiska yrkesutbildningarna 
till tre år, och det var i första hand de teoretiska ämnena som utvidgades. 
Yrkesprogrammen ger nu också behörighet för högskolestudier. Det politiska 
målet är att alla ungdomar ska gå vidare till gymnasieskolan, och parollen En 
gymnasieskola för alla har myntats. Kvantitativt sett är detta också nästan 
förverkligat, eftersom ca 98 procent läser vidare efter grundskolan. Men parollens 
kvalitativa aspekt att skapa en skola, som tillgodoser alla elevers intressen och 
behov, är betydligt svårare att realisera. 

Kvinnorna är väl representerade i de utredningar som jag granskat. Tidigare 
omtalades läraren och eleven alltid som en HAN, och den generella människan 
var också av manligt kön. Men nu används istället pronomenet HON, t.ex. när 
utredarna uttrycker en syn på människan som lärande varelse. Som vi skall se, 
rimmar också många innebörder, som knyts till den goda läraren, väl med en 
kvinnligt symbolisk norm. I lärartidskriften Skolvärlden dominerar fortfarande 
manliga skribenter, men antalet kvinnliga röster har ökat markant.  

 
Professionell eller proletariserad? 
Under de drygt tjugo år, som gått sedan läroverksvärlden upplöstes, har lärarna i 
de teoretiska ämnena levt och verkat i en ny skolverklighet, där de i många 
avseenden varit tvungna att omförhandla sina läraridentiteter. De är exempelvis 
inte längre statstjänstemän utan kommunalanställda. Den centrala statsmakten 
fungerade dock länge fortfarande på ett övergripande plan som arbetsgivare, bl.a. 
genom att statliga avtal reglerade löner och arbetsvillkor. Men också detta 
förändrades vid 1980-talets slut, då dåvarande skolministern Göran Persson drev 
igenom sitt förslag om en fullständig kommunalisering av skolan. Svenska 
Kommunförbundet blev därmed lärarnas arbetsgivare och motpart i allt som rör 
skolan. Lärarnas Riksförbund var emellertid mycket kritiskt och gick i strejk för 
att förhindra att förslaget genomfördes.270 Det stöddes däremot av bl.a. Svenska 
Lärarförbundet, den andra stora fackliga lärarorganisationen inom TCO.  

I den målstyrda och decentraliserade gymnasieskolan har staten tilldelat lärarna 
en position som autonoma professionella i stället för statligt regelstyrda lärare:   

                                                 
270 På 1960-talet bytte det SACO-anslutna Läroverkslärarnas Riksförbund namn till Lärarnas 

Riksförbund, och  förkortningen LR gick fortfarande att använda.  
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Det är de professionella i verksamheten – dvs. personalen – som tillsammans 
skall avgöra hur målen skall nås. [...] Det handlar i grunden om ett nytt 
perspektiv där läraryrket har utvidgats till att också omfatta områden som 
lokal måltolkning, lokalt kursplanearbete, lokal utvärdering och förmåga att 
organisera läroprocesser.271  

Samtidigt har emellertid kommunaliseringen av skolan stärkt kommunernas makt 
över lärarkåren och professionen. I Skolvärlden artikuleras därför olika fragment 
av en diskurs, som konstruerar lärarna som professionellt autonoma yrkesutövare i 
relation också till den nya arbetsgivaren. Statssekreteraren citeras: ”Tror ni staten 
abdikerade makten till kommunkontoren?” Nej, om inte decentraliseringen  
fortsätter ut i skolorna, kommer staten att stifta lagar för att se till att så sker.272 En 
riktig lärare är en fri företagare, som inte behöver någon arbetsledning.273 
Kommunförbundet får följande råd:  

Lämna undervisningen, eller med Kommunförbundets ord, lärandet till dem 
som är utbildade till att lära våra barn och ungdomar, nämligen lärarna, om 
ni ska kunna behålla dem som redan finns och om nya ska kunna 
rekryteras.274  

Några skribenter kritiserar fackledningen för att ha sålt ut lärarnas pedagogiska 
frihet genom att sätta sig i knäet på Kommunförbundet:  

De kommunala ekonomiska målen tar över de nationella kunskapsmålen. 
Besparingarna kläs i pedagogiska former [...] Rektorer som protesterar 
förpassas till kommunens Gulag. Med kommunaliseringen och 
decentraliseringen har styrningen av lärarna blivit starkare och hårdare och 
effektivare. [...] Arbetsgivare och fack går ihop och börjar tala om för lärarna 
hur de ska arbeta. [...] LR måste alltså börja agera som ett självständigt 
förbund och inte som ett transportkompani till Kommunförbundet och 
släpvagn till Lärarförbundet. LR måste utarbeta strategier, så att lärarna får 
makten över undervisningen. [...]  Endast fria lärare kan bli professionella.275 

De fackliga företrädare som skriver i Skolvärlden ser dock inte sig själva som 
arbetsgivarnas bundsförvanter: de instämmer istället i all den rätt så massiva kritik 
som riktas mot Kommunförbundet och menar att LR driver just den linje som 
kritikerna förespråkar.276 Den diskursiva striden gäller uppenbarligen inte endast 
de pågående förhandlingarna om läraridentiteternas innehåll utan också vilka 
parter, som är allierade respektive motståndare i de förhandlingarna.  

Staten har överlämnat ansvaret för resursfördelning till den kommunala 
politiska nivån med motiveringen att detta skall leda till ett bättre 
resursutnyttjande än tidigare, då staten öronmärkte statsbidragen till skolan för 
speciella ändamål. I postmodernitetens anda skall en ökad hänsyn därmed kunna 

                                                 
271 SOU 1999:63,  60. Detta gäller för alla lärarkategorier och inte enbart gymnasielärarna.  
272 Redaktionellt (1992), Yrkesetik ökar status för kåren., SV 1992/16, 3. 
273 Johan Järemo (1989), Den riktige läraren. SV 1989/2, 26. 
274 Birgit Ericsson (2000), Råd till Kommunförbundet: Lämna lärandet till lärarna. SV 2000/7, 

54. 
275 Kjell Tormod (1997), Avtalet avprofessionaliserar lärarna. SV 1997/15, 22-23. 
276 Se t.ex. Tomas Johansson (1997), Svar till Kell Tormod. SV 1997/15, 22-23; Ledare (1998). 

Nu behövs lokala avtal som ger lärarna avgörande inflytande.  SV 1998/2, 2. 
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tas till de skiftande lokala villkoren. Med en sådan styrningsfilosofi blir lärarnas 
diskursiva kompetens viktig. De måste på ett slagkraftigt och trovärdigt sätt kunna 
mobilisera diskurser som får de lokala politikerna att satsa resurser på att förbättra 
just deras diskursiva verklighet. Så här skriver LUK-utredarna:  

[...] kunskap om det som sker i verksamheten skall vara grunden för 
utveckling; det är alltså faktaunderlag som utgör utgångspunkt för dialogen 
mellan stat, kommun, politiker och professionella. [...] Som lärare förväntas 
man i ökad utsträckning kunna identifiera, beskriva och förhålla sig till dessa 
skolans olika arenor och olika aktörer.277 

Många skribenter i Skolvärlden uttrycker dock en känsla av att det är omöjligt att 
få de kommunala myndigheterna att dela deras diskursiva verklighet. Det hävdas 
att kommunerna i alla tider misskött skolan, och under 1990-talet har läget 
försämrats på ett katastrofalt sätt.278 I ett reportage möter vi en välfärdsforskare 
som hävdar att staten måste ta tillbaka ansvaret för skolan.279 Den fysiska 
arbetsmiljön är under all kritik: Allt fler elever trängs i alltför trånga lokaler, 
ljudnivån stiger och luften försämras: Snart behövs det väl syrgastuber, skriver en 
lärare.280 Den psykosociala arbetsmiljön är undermålig. Undersökningar gjorda av 
Arbetarskyddsstyrelsen respektive facket visar att lärarna i hög grad lider av 
stress, utbrändhet, magont och sömnrubbningar. Resultatet har blivit ökade 
långtidssjukskrivningar och ökad förbrukning av sömnmedel och alkohol.281 

Många skribenter gör framförallt motstånd mot det arbetstidsavtal, som 
genomdrivits av Kommunförbundet. Avtalet innebär att lärarna ska befinna sig på 
skolan under en stor del av arbetsveckan, också när de inte är engagerade i 
undervisning. Endast en mindre del är s.k. förtroendearbetstid, då läraren t.ex. kan 
ta med sig planering och efterarbete  till hemmet. Bitterheten bland lärarna är stor 
över att nyordningen genomfördes mot deras vilja.282 Kommunförbundet har 
ingen förståelse för läraryrkets villkor: ”Undervisning och undervisningsplanering 
är en kreativ process. En lärarsjäl mår illa av att tvingas in i ett bundet system.”283 
Det fria kreativa läraryrket har förvandlats till ett enahanda åtta-till-fem-jobb: 

Mitt fria yrke har naggats i kanten av bundenhet och kontroll. Vår 
förtroendetid som också gav utrymme till nytänkande och skaparglädje är 
nästan borta och det medför att vi varken hinner eller orkar vara kreativa. 
[...] Glädjen att hitta på nytt försvinner, och trötthet och maktlöshet gör att vi 
kör med ”gammal skåpmat” som vi vet har fungerat så att vi orkar överleva. 
[...] Präster, skådespelare och lärare sades vara samma sorts människor. De 

                                                 
277 SOU 1999:63, 61.  
278 Bernt Karlsland (1989), Nej till kommunalisering av lärarna. SV 1989/14, 2. 
279 Redaktionellt (2000). Staten måste ta tillbaka ansvaret för skolan, SV 2000/7, 24-25. 
280 Ingela Gunborg Hansson (1998), Lyssna till fotfolket!. SV 1998/1, 24.  
281 Se t.ex. Ledare (1997), Utbrändhet och stress i nedskärningarnas spår. SV 1997/16, 6. 

Detta och andra exempel ingår i en generell ”krisdiskurs” om tillståndet i Sveriges skolor rent 
allmänt och inte bara i gymnasieskolan.  

282 T.ex. Ingegerd Undvall & LG Almgren (1993),  Tvinga oss inte till konflikt. SV 1993/15, 
26. 

283 Redaktionellt (1993), Arbetstiden: hetaste frågan. Intervju med ett distriktsombud Lars 
Hellenberg. SV 1993/15. 12.  
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som väljer dessa yrken vill ha frihet och uppmärksamhet och har stora 
problem att anpassa sig till regelbundenhet.284 

Effekterna av det nya arbetstidsavtalet har blivit att lärarnas arbetsbelastning ökat, 
vilket visar sig i statistiken över långtidssjukskrivningar, flykt från yrket samt att 
allt fler (kvinnliga) lärare väljer att arbeta deltid för att orka. Andra har ”mentalt 
övergett det sjunkande skeppet.”285 Det hela blir inte heller bättre av att lärarna 
inte kompenserats lönemässigt för allt detta. Också i det avseendet positionerar 
lärare på fältet ibland sitt fackförbund som svikare. En skribent menar t.ex. att:  

människor som arbetar och sliter mer än någonsin inte ens får uppskattning 
för detta, utan tvärtom blir tillrättavisade av sitt eget förbund, som indirekt 
säger: Du arbetar inte alls mer än tidigare – det är bara som du inbillar dig. 
Läraryrket har av tradition haft en något halvideell karaktär, där den enskilde 
läraren inte räknat så noga på timmar och minuter som hon/han offrat på sitt  
arbete. Den gamla brutto-usken byggde nämligen på ömsesidigt förtroende 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. [...] De nya avtalet har på ett effektivt 
sätt tagit loven av den inställningen.286 

Läraryrket som tidigare varit ett drömyrke har förvandlats till en mardröm - det är 
andemeningen i flera inlägg: ”Jag älskade varje dag och ingen dag var den andra 
lik. Om några dagar börjar en ny termin.  Ångesten kryper allt närmare. Från att 
tidigare ha sett fram emot ett nytt läsår, bävar jag inför detta.”287 

Lärarna framställs också som allt mer proletariserade i inlägg där det påtalas att 
nya pålagor lagts på dem, ”inte minst av en del mindre framsynta och skolpolitiskt 
okunniga lokala arbetsgivare”.288 En lärare av idag ska både undervisa och vara 
”socialarbetare, kurator, psykolog, administratör, ekonom, studierektor, 
fritidsledare, vaktmästare och ordningsvakt”, vilket gör att yrkesstoltheten blir 
lidande.289 Att medelklasstatusen därmed urholkas är den andra sidan av samma 
sak. Talet om kärnämneslärarnas försämrade löneutveckling förstärker den bilden. 
Lärarna upplever sig som förlorare gentemot andra lärargrupper, som ”mutades” 
med stora lönelyft för att gå med på kommunaliseringen. Svenska lärare slåss med 
Portugal och Turkiet om jumboplatsen i löneligan, uppges det.290 

Många skribenter ger uttryck för att lärare inte uppskattas efter förtjänst. De 
har en relativt lång utbildning, men den kompetens som detta ger ringaktas av 
arbetsgivare och beslutsfattare: ”Jag måtte vara mer än lovligt naiv som gått 
omkring och trott att en person som studerat på universitet 4-5 år och tagit sin 
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examen är kompetent,” skriver en lärare apropå de kriterier för individuell 
lönesättning, som arbetsgivarsidan lanserar.291 Och en annan anslår ett liknande 
tema under rubriken Tack snälla Kommunförbundet, för att ni vill göra mig 
professionell: 

Länge har jag, och tydligen de flesta andra lärare före ”Er” tid, flummat 
omkring i en oprofessionalism som har belastat många skattebetalare. Vilken 
tur för oss att vi blev kommunanställda och fick komma under 
Kommunförbundets beskydd.292 

Arbetsgivare, skolchefer och ibland även rektorer lyssnar hellre till trendforskare 
och utomstående experter som svingar ”sitt trollspö” än till fotfolket.293 Lärarna 
möts av avundsjuka och misstro, och någon förtroendearbetstid kan man 
egentligen inte tala om: ”Något förtroende att vi faktiskt uträttar det vi ska, tycks 
vi i varje fall inte åtnjuta.”294  

Lärarna upplever också att de görs till syndabockar för att läroplaner inte 
fungerar som tänkt. De ses som konservativa och förändringsobenägna, de anses 
klamra sig fast vid katedern, och de kan inte samarbeta. Den som vågar sig på att 
efterlysa arbetsro, hamnar i skamvrån. Lärarna själva konstruerar sig därmed som 
De andra, men eftersom de hävdar att de på felaktiga grunder görs till 
syndabockar, gör de samtidigt motstånd mot den positioneringen. Försök görs 
också att tillhandahålla positiva sociala identiteter. Lärarna måste stå upp för sitt 
kunnande och för de goda SACO-kraven på kunskap, kompetens och kvalitet!295 
Lärarna har lojalt alltid ställt upp för eleverna,296 och i alla mörka bilder av skolan 
och lärarjobbet framställs ibland eleverna som ljuspunkter:  

Det bästa som finns att säga om dagens gymnasieskola är dels att den 
fortfarande i huvudsak befolkas av lärare som älskar sitt yrke - men hatar de 
förhållanden de ska utöva det under. Dels att den till största delen befolkas 
av elever som är underbara, roliga, trevliga och intresserade av att lyckas.297 

Vore det inte för eleverna skulle man som lärare inte stå ut, och Skolvärlden 
refererar också en undersökning av elevattityder till skolan, som visar att 
överraskande många uppskattar sina lärare. Kunskapssamhällets diskurser 
mobiliseras vid enstaka tillfällen för att stärka lärarnas sak: Bra utbildning och 
goda lärare är ett lands viktigaste resurser.298  
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Olika strategier för att bryta den upplevda marginaliseringen tillgrips. Lärare 
lobbar gentemot sina länspolitiker och rapporterar att de känt ett visst stöd från 
dessa. Andra lärare ger sig ut för att demonstrera, och lärarna måste upp till kamp 
för sina villkor:  

Lärarkåren kan inte längre tassa omkring i korridorerna och vänta på 
sommarlovet eller pensionen. Vi måste resa oss. En bättre skola ger ett bättre 
Sverige. Men glöm inte att utan bra lärare som känner arbetsglädje och 
yrkesstolthet kan vi aldrig skapa en bra skola.299  

 

I marknadens tjänst?  
Det utbildningspolitiska systemskiftet har även öppnat upp för en marknadisering 
av skolan. Skolorna ska med sina olika profiler sinsemellan tävla om elevernas 
och föräldrarnas gunst. Eleverna ses som kunder, och lärarnas uppgift blir att 
tillhandahålla de tjänster som de efterfrågar. På den statliga arenan artikuleras en 
dominerande pedagogisk diskurs som Gert Biesta benämner Meeting the needs of 
the learners.300 Som Eva Olofsson framhåller bygger den på tanken att eleverna är 
de som bäst förstår sina sanna behov, men i ett diskursteoretiskt perspektiv 
konstrueras behov alltid inom olika diskurser.301 I konsumtionssamhällets era 
skapas många behov av marknaden och diskursen Meeting the needs of the 
learners ger därför marknadskrafterna ett större spelrum inom skolans väggar. I 
Skolvärldens spalter adresseras sådana fenomen av skribenter som hävdar att 
skolan ska utgöra en motvikt mot marknadskrafterna och den kommersiella 
livsstilen. Lärarens uppgift är att väcka intresse för något som, i motsats till den 
snabbt föränderliga ungdomskulturen, har ett mer bestående värde.302 

Inom marknadsdiskursen ges eleven också rätt att värdera varans kvalitet, 
d.v.s. avgöra vad som är god undervisning och goda lärare. I Skolvärlden refereras 
ibland förslag som går i den riktningen. Elever ska exempelvis kunna anmäla 
lärare som ger ”fel undervisning.”303 Vissa kommuner låter eleverna betygssätta 
sina lärare. Andra delar in lärare i olika kategorier efter skicklighet, vilket kan ses 
som ett försök att i marknadens anda tillhandahålla varudeklarationer för 
kunderna.304  

Marknadsprinciperna undergräver ytterligare lärares professionella status i 
traditionell bemärkelse. Ett kriterium på en profession är ju att endast 
professionella och inga utomstående anses kompetenta att bedöma kvaliteten i 
yrkesutövningen. I Skolvärlden artikuleras också motstånd mot att skolpengen 
blivit föräldrarnas vapen mot lärare, som inte faller dem på läppen.305 Den 
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offentliga betygssättningen och individuella lönesättningen av lärare gör att ingen 
törs uttala kritiska åsikter mot skolledningen.306 En skribent varnar för vad han 
kallar för en fullkomlighetsideologi, att det är rätt att rata mindre goda lärare. 
Istället borde eleverna lära sig tolerans: Även knäppgökar till lärare har sitt 
existensberättigande: ”Ytterst står vi likt Hercules i vägskälet: ena vägen kantas 
av förakt för svaghet och vart den leder kan studier av Nazi-Tyskland ge mycket 
klara besked om.”307 Med sådana starka symboler positioneras lärare som 
förföljda och utrotningshotade.  

Statsmaktens syfte med marknadiseringen av skolan har varit att höja 
kvaliteten och effektiviteten. Den individuella lönesättningen ses också som ett 
instrument för detta. Flera skribenter gör dock motstånd mot det elementet i  
marknadsdiskursen, särskilt om effektivitet och lärares skicklighet likställs med 
elevernas resultat på prov och dylikt. Lärararbetet kan inte mätas med samma mått 
som hantverkarens. Läraren kan t.ex. inte råda över elevernas olika 
förutsättningar, och Kommunförbundet har drabbats av en provneuros: 

Helt plötsligt måste Sveriges lärare finna sig i att bli dissekerade och 
analyserade av i skolan fåkunniga kommunala tjänstemän, från ordförande i 
Kommunförbundet till sådana skolchefer, som tydligen inte har en aning om 
den påfrestning dagens lärare ständigt utsätts för. En påfrestning som inte på 
något sätt kan jämföras med arbetsinsatsen på kommunala kanslier och 
kontor.308 

I sådana inlägg uttrycks en känsla av utsatthet: Lärarna är offentliga personer, som 
ständigt får stå till svars inför kommunledning, skolledning, föräldrar och elever. 
Deras överordnade, som bär det största ansvaret för skolans tillstånd, sitter 
däremot själva tryggt förskansade i kommunhus och regeringskanslier.  

 

Vi och De andra 
Lärarnas sociala identiteter formas som tidigare sagts också i relation till andra 
yrkesgrupper. Under perioden 1945-1965 positionerade läroverkslärarna sig 
relativt ofta inom ett större akademikerkollektiv, men den typen av referenser är 
mer sällsynta under 1990-talet. Att vara akademiker har ju också blivit allt mindre 
särskiljande, eftersom så många yrkesutbildningar fått högskolestatus. Däremot 
konstrueras lärare ibland som tjänstemän vilka borde ha en stab av 
servicepersonal i form av städerskor, vaktmästare och kontorister till sitt 
förfogande.  

I exemplen ovan markeras en gräns gentemot arbetarklassen, men det finns 
även exempel på att lärarna framställs som mer proletariserade än arbetarklassen 
själv. I ett reportage om två blivande yrkeslärare, som tidigare arbetat inom 
industrin, framställs industriarbetarens villkor som överlägsna lärarnas. De 
blivande lärarna anser att lärarlönerna är löjligt låga, arbetstiden längre och 
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arbetsbördan större.  Någon motsvarighet till näringslivets fringisar finns inte 
inom den kommunala skolvärlden:  

… plastkorten, tjänstebilarna, representationsluncherna och den lilla korgen 
till jul med rökt lax och whiskyflaskan som sticker upp dekorativt bland alla 
uppmuntrande små mutor. Jo, i näringslivet vet man hur man ska hålla 
personalen vid gott humör. I Huddinge kommun får lärarna 60 kr om året i 
trivselbidrag att bjuda elever och föräldrar på saft och bullar.309 

De diskurser på den statliga arenan, som mobiliseras för att konstruera en 
enhetslärare, har också slagit igenom på den fackliga arenan. LR:s medlemskår 
har under den här perioden blivit mer heterogen, och fackförbundet rekryterar 
bl.a. förskollärare, klasslärare och studie- och yrkesvägledare. Inom det Vi som 
konstrueras på facklig basis suddas således gränser gentemot andra lärarkategorier 
ut. LR och SL, det gamla Folkskollärarförbundet, samarbetar också i avtals-
rörelser. De gränser som tidigare drogs mellan olika lärargrupper, definierade 
samtidigt också statushierarkier, där de gamla läroverkslärarna placerade sig 
själva i toppen. Deras arvtagare i den nya gymnasieskolan förlorar emellertid i 
status genom att likheter istället för olikheter mellan lärare lyfts fram som grund 
för läraridentiteter. Många skribenter är därför kritiska mot LR:s inkluderande 
hållning: ”De andra” kommer att ta över förbundet, och adjunkter och lektorer 
kommer att få betala notan. LR har inte heller något att vinna på att samarbeta 
med SL eftersom det kommer att leda till en fortsatt nivellering. Istället borde LR 
verka för att återupprätta löneskillnaderna. LUK:s idéer om att skapa en 
enhetslärare ogillas också.  

Under 1990-talets början driver LR genom Tomas Johansson, sin andre vice 
ordförande, frågan om lärarlegitimation som grund för fast anställning. 
Legitimationen ska utfärdas av en instans där lärarkåren själv är väl representerad, 
och endast utbildade lärare som dessutom tjänstgjort under en viss tid skall kunna 
komma ifråga. Det ses som viktigt att yrkesetiska regler upprättas och att lärare 
ska kunna ställas till svars om de bryter mot dem. Allt detta är exempel på de 
social-closure strategier, som forskare inom professionsforskningen vid samma tid 
identifierar.310 Lärarna försöker alltså att konstruera sig själva som professionella 
inom en vetenskaplig diskurs, men det hela förefaller rinna ut i sanden.  

 

Sammanfattande reflektioner 
På den statliga arenan konstrueras lärarna som professionella i högre grad än 
tidigare, bl.a. genom att självständigheten i deras yrkesutövning betonas.  Lärarna 
själva framställer sig emellertid som en kår med minskad professionell status. 
Deras autonomi har inte ökat i den målstyrda skolan: istället för staten bestämmer 
nu den kommunala arbetsgivaren hur, var och när arbetet ska utföras. De 
skribenter som på olika sätt artikulerar ett motstånd mot denna utveckling, är 
indragna i diskursiva strider om innehållet i lärarnas sociala identitet. 
 Många skribenter uttrycker en känsla av proletarisering, deprofessionalisering 
och därmed även en urholkad medelklasstatus. Under den statliga 
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centralstyrningens tid upplevde de tydligen en högre grad av autonomi i 
yrkesutövningen. Beslutsfattare i Stockholm befinner sig ju också på ett 
betryggande stort avstånd från lärarnas skolvardag, men de kommunala besluts-
fattarna har de mycket närmare inpå sig. Trots att de ingår i samma lokala kontext 
som kommunpolitiker och tjänstemän ger lärarna uttryck för att de lever i skilda 
världar. Lärarna har uppenbarligen svårt att mobilisera den diskursiva kompetens 
som skulle få politiker att dela deras verklighet.   
 Motståndet mot deprofessionaliseringen kommer från både kvinnliga och 
manliga skribenter. Många kvinnor gör motstånd mot arbetstidsavtalet, som de 
menar förvandlat det fria läraryrket till ett åtta-till-fem-jobb. Kanske bottnar deras 
protester också i att svårigheterna att förena föräldraskap och yrkesarbete därmed 
ökat, svårigheter som enligt vissa könsdiskursers logik blir kvinnans ansvar att 
lösa? Vi kan också notera att det i första hand är kvinnor som känner sig 
inkompetensförklarade av de kommunala arbetsgivarna och som gör motstånd 
mot att i det avseendet positioneras som mindre goda lärare.  

En strid i striden verkar även pågå mellan lärare på fältet och fackförbundets 
ledning. Den handlar om hur facket agerat i förhandlingar gentemot 
Kommunförbundet. Flera skribenter menar att fackförbundet lierat sig med 
arbetsgivarsidan, men detta tillbakavisas bestämt av Skolvärldens ledande 
skribenter. Fackliga representanters inlägg, som jag granskat, är inte heller 
”arbetsgivarvänliga”, och den bild av skolan och lärarna, som ges av verksamma 
lärare och ledande skribenter, konvergerar i väsentliga drag. Det ligger ju också i 
sakens natur att facket med uppgift att företräda lärarna svårligen kan inta någon 
annan hållning, men det är kanske också naturligt att i förhandlingarna kan 
fackliga representanter ha svårt att värja sig mot arbetsgivarnas diskurser. Kanske 
tvingas de i den kontexten ibland att förstå och tolka världen i ett 
arbetsgivarperspektiv, medan de som skribenter i Skolvärlden kan ha lättare att 
aktivera andra diskurser. 
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Kapitel 9. Kärnämnesläraren som undervisare, 
ordningens upprätthållare och sorterare 
De tre lärarpositionerna undervisaren, ordningens upprätthållare och sorteraren 
har tidigare kunnat ses som relativt väl åtskilda, men på 1990-talets statliga arena 
tenderar de att sammansmälta till en. Eleven konstrueras nu inom konstruk-
tivistiska teorier om lärande som aktiva självstyrda subjekt, vilka själva ska ta 
ansvar för sitt lärande. Både som undervisare och ordningens upprätthållare gäller 
det därför för läraren att fostra självdisciplinerade elever. Samma innebörd knyts 
till sorterarpositionen, och som ett ’gott’ exempel från skolans värld förmedlar 
Skolkommittén följande berättelse:  

Eleven utvärderar sitt eget arbete och väljer själv när han/hon vill 
redovisa sina kunskaper och sitt arbete för läraren. Resultatet följs kon-
tinuerligt upp i lärar- och elevjournaler. Läraren har nära kontakt med varje 
elev och elevens motgångar och framgångar i studierna. Läraren är sällan 
föreläsare, oftast handledare. 311 

Många skribenter i lärartidskrifterna konstruerar den goda läraren på ett liknande 
sätt, d.v.s. lärarens uppgift är i första hand att fostra aktiva, ansvarstagande och 
därmed självdisciplinerade elever. Men där aktiveras även andra innebörder i de 
tre lärarpositionerna. I nästa avsnitt ska vi se hur diskurser om klass och kön sam-
spelar med allt detta.  

 
Ämnesexpert eller studieorganisatör? 
I kunskapssamhällets diskurs, som aktiveras på den statliga arenan, är 
ämnesexperten helt utkonkurrerad av andra informationskällor. I Skolvärldens 
spalter är det dock påfallande många skribenter, som fortfarande konstruerar sig 
som ämnesexperter och kunskapsförmedlare. Alla dessa är män, vilket tyder på att 
detta drag i den genealogiska maskuliniteten fortfarande är en viktig del i deras 
maskulinitetskonstruktion. En man och en kvinna har vid periodens början ett 
meningsutbyte som visar att de som lärare lever i två olika diskursiva 
verkligheter:  

 

Den riktige läraren….. 
 

[…]  en riktig lärare har god allmänbildning, 
djupa ämneskunskaper, vetenskaplig skolning, 
stark personlighet, humor, talang och lust att 
agera. Han (sic!) vill arbeta i ett intellektuellt 
stimulerande klimat, präglat av allmän 
hygglighet och djup respekt för kunskaper. Där 
vill han främst ägna sig åt undervisning, dvs. åt 
att förmedla kunskaper och ge eleverna 
intellektuell träning. En riktig lärare vill och 
vågar själv ta ansvar för sin undervisning. 
Följaktligen vill han själv inom givna ramar 

Svar till ”den riktige läraren”. 
Verkligheten springer förbi dig!…. 
Den riktige eleven sitter i en riktig skolbänk i 
ett riktigt klassrum och sväljer de objektivt 
valda och sakligt framsagda kunskaper, som 
strömmar ur den riktige läraren, där han (sic!) 
sitter i den riktiga katedern. […] Han inser att 
den riktige läraren har rätt. Det finns helt enkelt 
inget att invända mot den riktige lärarens 
kunskaps- och människosyn. Och den riktige 
eleven vet att den riktige läraren blir så glad, 
när han märker att eleven tillägnat sig lärarens 
kunskaper. […] Den riktige eleven önskar sig 
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bestämma undervisningens  innehåll, arbetssätt 
och metoder. En riktig lärare har så stora 
kunskaper och så stor auktoritet, att han kan 
hålla riktiga lektioner [...]. Han vågar alltså sätta 
sig i katedern eller ställa sig framme vid tavlan 
och där inför klassen introducera, förklara och 
förtydliga ämnesstoffet.  

(Johan Järemo,  Skolvärlden, 1989/2, 26.) 

 

ett elddop, ett renande stålbad, ja, en riktig 
examen, där han i ”ädel tävlan” med andra 
galant levererar den eviga, sköna, sanna 
kunskap som den riktige läraren låtit lärjungen 
ta del av. […] Som tur är springer verkligheten 
förbi den riktige läraren och hans riktiga elev 
går upp i rök. 

(Ekberg Karin, Skolvärlden, 1989/9, 23. 

 

 
I de statliga utredningar, som tillsatts för att följa utvecklingen i den reformerade 
gymnasieskolan, positioneras delar av kärnämneslärarkåren som förändrings-
obenägna. Gymnasieskolans svårigheter anses i hög grad bottna i att alla lärare 
inte har motiven för gymnasiereformen klara för sig och att de därför kör på i 
gamla hjulspår.312 Den kritiken avvisas dock som obefogad av vissa skribenter i 
Skolvärlden, som därmed skriver in sig i de statliga pedagogiska diskurserna. 
Dörrarna är öppna, elever sitter i bibliotek och datasalar, och lärare samtalar med 
mindre grupper av elever:   

Den gamla skolan, där läraren står i katedern och eleverna sitter stilla och 
tysta och lyssnar är för länge sedan glömd och begraven. [...]  Väldigt sällan 
stänger läraren sin klassrumsdörr och håller föreläsningar. [...] Lärare och 
elever har oftast ett gott samarbete och många elever har ett gott förtroende 
för sina lärare men den bilden är inte lika intressant att förmedla som den 
hatbild man vill ha av skolan som en mossig och förlegad institution.313 

Många lärarskribenter aktiverar samma diskurser om lärande som dominerar på 
den statliga arenan, och de flesta är kvinnor. En kvinnlig journalist och f.d. lärare 
avskaffar läraren som kunskapsauktoritet i en artikel med rubriken Lärarroll i 
förändring: När skolan miste sitt monopol på kunskap.314 En kvinnlig lärare 
aktiverar en progressiv pedagogisk diskurs: ”Framtidens lärare tar steget bort från 
en undervisning där eleverna enbart tar emot undervisning. Istället ska eleverna 
vara kreativa, bearbeta frågor, få möjlighet att arbeta integrerat etc. Att lära eleven 
formulera frågor istället för svar är en enormt viktig uppgift för skolan.”315 Den 
goda eleven ska själv ta ansvar för sin inlärning, och med referens till läroplanen 
framhålls vikten av att eleven ges inflytande över undervisningens innehåll och 
uppläggning samt att läraren utgår från att varje elev både kan och vill ta ansvar 
för sitt eget lärande.316 Och en annan kvinna framhåller att stora krav ställs på 
lärarens förmåga till lyhördhet, engagemang och insikt i hur unga människor 
tänker och känner. En nära och varm relation till läraren är också avgörande för 

                                                 
312 Se t.ex. SOU 1996:1, kap 6.  
313 Inger Sultan (2000), Lärarlag, Itis, integrering, kursutformning, SV 2000/6, 51. 
314 Maith Håkansson (1997), Lärarroll i förändring. När skolan miste sitt monopol på kunskap.  
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elevens vilja och förmåga att lära.317 Den kvinnliga dominansen i denna kör av 
röster tyder på att den statliga diskursen om lärande är väl förenlig med en 
symboliskt kvinnlig norm.  

Liksom på den statliga arenan tenderar positionen som undervisare respektive 
ordningens upprätthållare i exemplen ovan att sammanfalla. I många artiklar 
rekommenderas olika jagteknologier för att få det rätta lärandet till stånd och 
forma eleven som ett självstyrt lärande subjekt: 

 Mentorskapet kan då kretsa kring två viktiga fält; dels skolämnesmässiga 
frågeställningar som arbetskapacitet, läxläsning, resultat, utvärderingar och betyg, 
dels viktiga sociala frågor som berör attityder, värderingar, åsikter, normer, 
beteenden och vardagsspråk.”318  

Utvecklingssamtal ses som ett kraftfullt sätt att synliggöra och stödja elevens 
utveckling samt möjligheter att reflektera över densamma. Portfolios rekom-
menderas: 

Portfolion personifierar, gör varje elev sedd och hörd. Den berättar om 
elevens lärovägar, den blir tankens fönster där läraren kan följa hur eleven 
konstruerar sin förståelse och vägleder läraren i hur förståelsen kan främjas. 
Man följer framgångsvägen snarare än misslyckandena.319  

Ämnesexperten har alltså gjort sorti från den statliga arenan, och i dess ställe 
träder bl.a. lagarbetaren. Statliga påbud om lärarsamverkan utfärdas i många 
utredningar, och särskilt viktigt anses det vara att kärn- och karaktärsämneslärare 
samarbetar. I yrkeslärartidskriftens spalter kommer inget motstånd mot detta till 
uttryck, och i Skolvärlden finns exempel på att både kvinnor och män skriver in 
sig i en samverkansdiskurs, ibland med motiveringen att verkligheten inte är 
indelad efter skolämnesgränser och att lärare i olika ämnen därför måste 
samarbeta. Vikten av en samsyn på det gemensamma läraruppdraget kräver också 
att lärarna samarbetar. Det är dock minst lika vanligt att ett starkt motstånd 
artikuleras mot lagarbetaren: 

God och gedigen undervisning av i ämnet kunniga och av entusiastiska 
lärare premieras inte, diverse mer eller mindre lösliga projektarbeten, 
deltagande i visoneringskonferenser – o, hemska ord!- och entusiastiskt (?) 
deltagande i lärarlagssammanträden uppskattas däremot av den lönesättande 
skolledningen [...].320  

I ett kåserande inlägg får vi veta att forskare nu funnit förklaringen till 
romarrikets undergång: ett påbud hade nämligen utfärdats om att programlärarlag 
skulle införas i rikets alla skolor. Och sen gick det som det gick…321 En annan 
röst hävdar att lärarlag bara är ett sätt att spara på lärarresurser.322 Motståndet mot 
                                                 

317 Eva Norberg (1999), Att leda lärandet. SV 1999/12-13, 36; Maith Håkansson (1997), 
Lärarroll i förändring: När skolans monopol på kunskap försvann.  SV 1997/20, 12-13.  

318 Eva Norberg (1999), Att leda lärandet. SV 1999/12-13, 36. 
319 Roger Ellmin (1997), Den handledande läraren. SV 1997/22, 22.  
320 Anders Ollfors & Tord Bertsten (2000),  ”Vad är en bra lärare”?.  SV 2000/8, 34. 

Författarna noterar tacksamt att deras syn på saken delas av de framträdande folkpartistiska 
skolpolitikerna Lars Lejonborg och Jan Björklund.  
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lagarbetaren artikuleras ofta utifrån ämnesexpertens perspektiv, och att det 
kommer från män är ytterligare en indikation på att detta element i den 
genealogiska medelklassmaskuliniteten fortfarande är verksamt.  

 

Auktoritet eller förhandlare 
På den statliga arenan har den värdeneutrala experten fått ge plats för en lärare 
med multikulturell och social kompetens. Så här skriver LUK-utredarna:  

Lärarens roll som kunskaps- och värdebärare, med syfte att skapa sociala 
och kulturella möten, tycks bli allt mer väsentlig, vilket medför krav även på 
ett etiskt och moraliskt handlande [...]  Yrkesuppgifterna blir mer personliga 
än rollbestämda. Snarare än att överta en roll, eller en tradition, så måste 
varje lärare erövra och förtjäna sin egen roll – och därmed sin auktoritet. [...] 
Idag utmanas lärarens rätt att tala från en överordnad position. När lärarens 
överordnade roll och rätt att bestämma dagordningen – att utöva 
tolkningsföreträde – ifrågasätts, medför detta nya konturer i yrkesidentiteten. 
Därmed blir frågan om hur man tillägnar sig auktoritet central. Auktoritet är 
något man blir i en demokratisk process. I denna erhåller man respekt för att 
man visar sig vara värd respekt. Läraren måste därför bli en 
samarbetspartner som erhåller sin position genom förtroende, lyhördhet och 
ett utvecklat etiskt handlande, vilket svarar mot inslag i en  social 
kompetens.323  

I mitt urval av artiklar i Skolvärlden artikuleras sådana innebörder explicit bara av 
en forskare som skriver: ”Det handlar om övergången från det vertikala till det 
horisontella samhället [...], dvs. från en respekt för auktoriteter, säkra relationer 
över generationsgränserna och stödet från nyckelinstitutioner i samhället till att 
skapa sin egen identitet.”324 Men vissa manliga skribenter mobiliserar fortfarande 
element från den genealogiska läroverksläraren: elever behöver tydliga och fasta 
regler. Demokrati är inte detsamma som laglöshet och anarki, och eleverna måste 
förstå att skolan är en arbetsplats med regler som liknar det arbetsliv som väntar. 
En annan man skriver i polemik med ett par unga lärare att skolan ska motverka 
en hotande moralupplösning med hjälp av ett påföljdssystem som verkligen 
upprätthåller självklara ordnings- och trivselregler och tillägger: ”Man kan undra 
om de nya lärarna har någon annan målsättning än att ordna det mysigt i 
skolan.”325 Den man, som vid periodens början gav uttryck för sin syn på den 
’riktige läraren’, säger sig inte heller vara beredd att använda sig av de 
jagteknologier som syftar till att konstruera eleverna som inifrånstyrda och 
disciplinerade subjekt: ”En riktig lärare respekterar elevernas integritet. För 
honom får de vara tystlåtna, blyga, utåtriktade, inbundna, glada och sura – kort 
sagt sig själva –  bara de visar hänsyn mot andra och uppfyller de krav, som 
normala umgängesregler ställer.”326 Samma man aktiverar också 1960-talets 
värdeneutrala expert:  
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En riktig lärare strävar efter att vara objektiv och saklig. Följaktligen vill han 
inte indoktrinera sina elever. I stället vill han ge eleverna kunskaper och 
intellektuella redskap, så att de själva kan forma sina värderingar. Han inser, 
att demokratisk fostran främst går ut på att ge eleverna kunskap om 
demokratins innehåll, inte att öva dess former.327   

1960-talets kvasispykolog hålls också levande. Läraren måste förstå sig på 
problemelever av olika slag:  ”Strulpellar /----/ som är pajaser i helklass, [...] den 
blyga flickan som inte vågar öppna munnen i helklass, [...] Flitiga Lisa som helst 
vill sitta i helklass och känna sig duktig och som egentligen lär sig för lärarens 
skulle mer än för sin egen.”328 Sådana innebörder i ordningens upprätthållare 
aktiveras bara av kvinnor, vilket tyder på att kvasipsykologen är förenlig med 
deras konstruktion av kvinnlighet. Däremot är det bara män som positionerar 
läraren som moralisk auktoritet.  
 
Coach eller skarprättare? 
På den statliga arenan konstrueras läraren i 1990-talets gymnasieskola inte längre 
som dörrvakt och utkastare utan som dörröppnare. Dessutom ska läraren få 
eleverna att trivas så att de inte smiter ut genom skolans bakport. Sorteraren har 
dock inte försvunnit från scenen, eftersom läraren som betygssättare förväntas 
kategorisera eleverna som mer eller mindre framgångsrika. Det relativa 
betygssystemet har avskaffats, och istället bedöms eleverna med fyra 
betygsnivåer, icke godkänd, godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd. 
Samma nationella betygskriterier för de gemensamma kärnämnena ska gälla för 
alla elever, oberoende av om de går yrkesinriktade eller studieförberedande 
program.  

Sorterarpositionen konstrueras nu liksom tidigare inom vetenskapliga diskurser 
om individuella olikheter. Men inom den gymnasieskola för alla, som tar form på 
den statliga arenan, anses alla elever ha möjlighet att klara åtminstone godkänt i 
alla ämnen, bara lärarna förändrar sin undervisning och överger förlegade 
undervisningsmetoder. Vidare positioneras kärnämneslärarna som alltför 
krävande: De, som är kritiska till att kärnämnena utvidgats på de yrkesinriktade 
utbildningarna och att eleverna där jämförs med elever på de teoretiska 
programmen, ställer kanske alltför höga krav, skriver Skolkommittén.329  

Många skribenter känner sig av olika skäl inte helt bekväma i 
sorterarpositionen såsom den definieras på den statliga arenan. Några anser att 
alla inte ska jämföras med alla. Eleverna på de yrkesinriktade programmen 
kommer förmodligen att arbeta inom andra yrkesområden än kamraterna vid de 
studieförberedande programmen. Av den anledningen ska deras kärnämnes-
kunskaper inte mätas med samma måttstockar utan olika kravnivåer bör gälla. 
Enhetliga betygskriterier ses som utslag av ett missriktat likhetsideal:  

                                                 
327 Ibid.  
328 Eva Alderborn & Lena Ågren (1997), Lärarutbildningen: Bromskloss eller pådrivare? SV 

1997/19, 17. 
329 SOU 1997:121. 



 
 

94

Enligt mitt sätt att se är det nämligen fullkomligt mänskligt, att vara 
obegåvad i matematik. För mig är också språklig obegåvning lika mänsklig 
som tondövhet, nedsatt färgseende och brist på bollsinne. För makthavarna 
är vissa begåvningsbrister däremot oacceptabla. Istället för att leva upp till 
mottot ”eleven i centrum” och låta skolan utvecklas mot ökad acceptans av 
olikhet valde de således att utifrån det framtida samhällets förväntade krav 
driva på likriktningssträvandena.330 

Denna tankefigur är väl förenlig med devisen En gymnasieskola för alla. Lärarens 
uppgift är att stödja och hjälpa, inte att krossa elevers självförtroende:  

Människor är olika - ett faktum som inte ändras bara för att man (läs 
gymnasiereformens och envisa försvarare) inte vill att det ska vara så! 
Kanske är det samhället och samhällets krav vi ska diskutera istället? Vill vi 
ha ett samhälle som ställer sådana krav på sina medborgare att många av 
dem inte har en chans att leva upp till dem? Vill vi ha ett samhälle där barn 
och ungdomar fråntas sitt självförtroende och sin framtidstro i skolan? [...] 
Att tvinga dem att utan förmåga, förutsättningar eller intresse genomgå en 
utbildning, där de under tre år får genomlida ständiga tillkortakommanden är 
djupt inhumant. När tänker Du, Ylva, (den dåvarande skolministern, min 
anm.) och Din regering ta gymnasieskolan kris på allvar? [...] Jag kräver ett 
svar som inte innehåller den gängse uppsättningen politiska floskler. [...] 
Kartan får helt enkelt ritas om så att den stämmer med verkligheten!331 

Andra skribenter uttrycker främst en oro över att kravnivån sänks. Lärare agerar 
som skrupelfria hantverkare: de sätter en falsk guldstämpel i form av betyget 
godkänt på produkter, som inte håller måttet.332 Ibland framskymtar ett slags 
moment 22: den lärare som vägrar sänka ribban riskerar att istället positioneras 
som en dålig undervisare, eftersom andelen godkända blir ett mått på lärarens 
skicklighet: ”Att i sedvanlig stil skylla alla skolpolitiska misslyckanden på 
lärarnas brist på engagemang och pedagogiska förmåga, leder ingenvart. Inte ens 
de bästa lärare kan göra det omöjliga möjligt.”333  

 
Sammanfattande reflektioner 
Vissa element ur läroverkslärarens genealogiska medelklassmaskulinitet är 
fortfarande verksamma i de manliga kärnämneslärarnas konstruktioner av sin 
könsidentitet. Motståndet mot lagarbetaren artikuleras exempelvis utifrån 
ämnesexpertens perspektiv, och några män ser läraren som en auktoritet även i 
moral- och uppförandefrågor.  

Lärarna tar även strid mot de innebörder, som på den statliga arenan knyts till 
sorterarpositionen, och de skribenter som uttrycker motstånd mot att sänka 
kravnivån är alla män. Och även om de inte vill att dagens gymnasieskola ska 
utformas som det gamla exklusiva läroverket, försöker de ändå bevara rester av 
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läroverkslärarens genealogiska medelklassmaskulinitet: gymnasieskolan får inte 
förvandlas till ett ”tonårsdagis”.334 En något annorlunda utsiktspunkt på problemet 
har de skribenter, de flesta kvinnor, som hävdar att skolan borde betona sin 
stödjande funktion istället för att fungera som sorteringsverk. De aktiverar en 
diskurs om inkluderande undervisning, och de gör framförallt motstånd mot att 
vara den som tilldelas den brutala uppgiften att hålla i yxskaftet. Därmed träder de 
ut ur den meritokratiska diskurs, som tidigare i historien så starkt präglat 
gymnasielärarnas identitetskonstruktion.  
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Kapitel 10. Yrkesläraren i det utbildningspolitiska 
systemskiftet 
Allt sedan de praktiska yrkesutbildningarna integrerades med andra utbildningar 
på övre sekundärnivå i den organisatoriskt enhetliga gymnasieskolan, har 
yrkesutbildningens universum i mindre grad än förr utgjort en värld för sig. Ett 
synligt uttryck för detta är att SYF, Svenska yrkesutbildningsföreningen, har 
upplösts. I tidskriften Yrkesläraren, som det här avsnittet bl.a. bygger på, träder 
emellertid yrkeslärarna fram på scenen. 
 Det beror framförallt på att tidskriften är ett språkrör just för deras fackliga 
organisation, som nu ingår i Sveriges Lärarförbund. Därmed har å ena sidan basen 
för en kollektiv läraridentitet stärkts, men å andra sidan har 1990-talets 
genomgripande omstrukturering av gymnasieskolan gjort, att identitetsbyggets 
förutsättningar förändrats. Ett tydligt tecken på det är att yrkesläraren som 
officiell beteckning på den här lärarkategorin ersatts med termen 
karaktärsämneslärare. Ordet yrkeslärare lever dock kvar, inte minst som namn på 
den fackliga tidskriften. Gamla genealogiska identiteter överlappar således hela 
tiden med nya, vilket vi kommer vi att få många exempel på i de avsnitt som 
följer. 

 
Kommunalisering och marknadisering  
Det utbildningspolitiska systemskiftet har förstås också inneburit ett krav på 
yrkeslärarna att konstruera sina identiteter i enlighet med den statliga arenans 
diskurser om målstyrning, marknadisering och samverkan mellan olika lärar-
kategorier. Hur förhåller sig då yrkeslärarna själva till sådana statliga propåer?  

Vi har tidigare sett att kommunaliseringen av gymnasieskolan möttes av starka 
och bittra protester från kärnämneslärarna. Yrkeslärarnas representanter är dock 
till att börja med försiktigt positiva och absolut inte direkt avvisande mot 
nymodigheterna. Enligt en  ledarskribent har förslaget om fortbildning och regle-
ring av arbetstiden upprört många, men Yrkeslärarföreningen avvisar bara 
ytterligheterna och inte helt tankegångarna kring kommunaliseringen av lärar-
tjänsterna:  

Förändringar behöver inte alltid vara av ondo. Säger vi kategoriskt nej till 
nydaningar föreligger stor risk för stagnation. […] Låt oss nu avvakta 
utfallet av de pågående överläggningarna och se så realistiskt och konst-
ruktivt  vi förmår på rådande förhållanden och på vad som kan komma att 
gälla i framtiden.335 

Ett år senare, när kommunaliseringen är genomförd, uttrycker samma 
ledarskribent en mer negativ syn på utvecklingen. Det vore olyckligt om den 
större kommunala friheten på skolans område skulle användas till att anställa 
obehöriga lärare och göra större klasser. Arbetsgivarens möjligheter att förlägga 
fortbildning och planering till ferietid ses som försämringar, men yrkeslärarna 
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beskrivs som ett tåligt släkte som trots allt är ”beredda att för elevernas bästa ta 
nya tag och gå vidare. ”336  

Ett klart uttalat motstånd mot den del i marknadiseringen av skolan, som rör 
individuell lönesättning, artikuleras vid ingången av 1990-talet. En lärarförening i 
Småland hävdar exempelvis att detta bara kommer att leda till stora orättvisor, 
avundsjuka, dåligt kamratskap och därmed en mycket dålig arbetsmiljö.337 Lärare 
i Malmöhus län anser att individuell lönesättning påminner om 1800-talets syn på 
arbetstagarna, ”där arbetarna jämställs med ångkraft, vattenkraft som kan köpas 
och säljas efter godtycklig ’duktighet’.”338 Här uttrycks en maskulinitet genom 
symboler som förknippas med den kämpande arbetarklassen, men i senare 
årgångar av tidskriften har protesterna tystnat.339 Den tystnaden har förmodligen 
att göra med, att det inte längre är möjligt att ställa sig utanför de diskursiva 
praktiker som hör till den individuella lönesättningen.  

Valfrihet och mångfald är viktiga principer i den nya statliga 
utbildningspolitiken, och idealet är att varje elev själv ska kunna komponera sin 
utbildning. I Yrkesläraren finns inte många exempel på att de principerna 
ifrågasätts. Ett sådant härrör signifikativt nog från undersökningsperiodens första 
år, då ÖGY–utredningen kritiseras för att vara en skrivbords- och fantasiprodukt. 
Istället efterlyses ett ”rationellare användande av utbildningstiden genom en 
fastare strukturerad studiegång.” Vid 1990-talets mitt framförs en liknande kritik 
av programskolan, varvid författaren efterlyser ”en genomtänkt och på 
vetenskaplig grund organiserad studiegång”.340  

Vid övergången till det nya seklet ger dock flera skribenter uttryck för en 
identitet i enlighet med diskursen om Meeting the needs of the learner. Elevernas 
egna intressen och behov ska vara styrande både i stort och smått. Eleverna ska 
erbjudas olika kurser och en individuell studiegång, och deras val ska ligga till 
grund för organisation och schemaläggning: ”Skrivna kontrakt mellan skola och 
elev/förälder ska göra att eleverna känner att skolan är till för dem.”341 Vikten av 
att eleverna medverkar i utformningen av utbildningen poängteras med 
motiveringen: ”Det är ju eleverna som är de kunder som ska köpa skolans 
produkter [...]. I all annan produktion rådgör man med kunderna.”342   

Enligt vissa ska emellertid elevernas behov endast vara utgångspunkt men inte 
ett slutmål för undervisningen. Läraren och inte marknadskrafterna ska styra 
eleverna i en bestämd riktning till att inse sina sanna behov: ”Vad som behövs är 
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en organisationsform som gör att eleverna i yrkesinriktade utbildningar tas om 
hand på ett sätt som motsvarar deras förväntningar och behov, behov som 
förändras med elevens mognad och förmåga att inse sina behov.”343 

 

Målstyrning och lagarbete  
Under 1960-talet uttrycktes i TPU ofta önskemål om en hårdare statlig styrning 
av yrkesutbildningen, bl.a. eftersom frånvaron av statlig reglering sågs som ett 
uttryck för statens ointresse för den verksamhet som bedrevs i yrkesskolorna. Med 
andra ord var identiteten som regelstyrd lärare inom en centralt styrd utbildning 
eftertraktansvärd, men i Yrkesläraren är det inte många som talar utifrån den 
positionen. Istället uppmanas 1990-talets lärare i sin tidskrift att konstruera sig 
som målstyrda lärare. Den styrningsfilosofi, som målstyrningen vilar på, 
utvecklas och inpräntas:  

Arbetslaget planerar och genomför undervisningen utifrån skolans uppdrag 
av kommunen, vilket innebär att arbetslaget får ökat ansvar, vidgad besluts-
rätt, ökad frihet, större utrymme för egna initiativ. [...] Självklart ska 
kommunens politiker dra upp riktlinjer, fastställa övergripande mål och se 
till att utbildningen utvärderas. [...] Varje lärare/lärarlag måste kunna göra 
egna prioriteringar av olika vägar för att hjälpa eleverna att nå kunskaps-
målen i skolan.344 

I mitt urval av artiklar finns inga uttryck för motstånd mot lagarbetaren och de 
samarbetsdiskurser som aktiveras på den statliga arenan.  I reportage från skolans 
värld berättar exempelvis en rektor om sitt arbete med att utveckla 
gymnasieskolan där just lärarlagstanken utgör grundbulten.345 I enlighet med dis-
kurser på den statliga arenan ses gymnasiereformen som en möjlighet till större 
lärarinflytande över yrkesutbildningen, och därför gäller det att vara med ”när 
tåget går” istället för att försöka bromsa utvecklingen.346 Huvudintrycket är därför 
att tidskriftens skribenter bidrar till att konstruera yrkesläraren i enlighet med den 
statliga arenans diskurser.  
 

Vi och De Andra: Förhållandet till kärnämneslärarna 
I Yrkesläraren finns fortfarande många uttryck för att yrkeslärarna upplever sig 
som marginaliserade och som De Andra i förhållande till kärnämneslärarna. 
Samtidigt uttrycks ett motstånd mot den positioneringen, ibland genom att en 
olikhetsdiskurs mobiliseras. Enligt denna konstrueras yrkesläraren som en sort för 
sig men minst lika mycket värd som kärnämnesläraren. Det innebär dock att 
dikotomin mellan teori och praktik återskapas.  

                                                 
343 Valter Jonsson (1994), Så här borde vi göra. YL 1994/1, 11. 
344 Gert Assermark & Katarina Sörensson (1998), Debatt: Lärarna måste utveckla skolan 

tillsammans. YL 1998/5, 13. Jfr även Birger Lundberg (1999), Apropå. Vart tar de goda idéerna 
vägen?. YL 1999/4, 4.  

345 Hans-Åke Scherp (1993), Från ensamarbete till lärarlag. I huvudet på en rektor som har 
genomfört det. YL 1993/2, 20-22.  

346 Olav Persson (1992), Debatt. Yrkeskollegor, ta chansen NU!. YL 1992/3, 6. 
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Olikhetsdiskursen tillhandahåller positioner, där yrkeslärarens läraridentitet 
framförallt grundas i yrkeskunskapen som mer eller mindre klart uttryckt ses som 
artskild från teoretisk kunskap. För att genomföra arbetsuppgifter behövs inte 
alltid en skriftligt formulerad teori: ”I yrkesutbildning måste lärandet många 
gånger börja via härmandet av en yrkesskicklig lärare/handledare.”347 Enligt 
denna diskursiva logik gäller det att på olika sätt slå vakt om yrkesämnet. Vid 
1990-talets början, när den stora reformvågen drar in över gymnasieskolan, 
framhåller en skribent att yrkeslärarna historiskt sett nog misstrott sin kompetens 
beroende på att teoretiska kunskaper värderats så högt. I den nya gymnasieskolan 
är emellertid yrkesutbildningen ”flaggskeppet”, men yrkeslärarna måste upp på 
barrikaderna och kämpa för att stärka yrkesprofilen.348 Också här uttrycks en 
arbetarklassmaskulinitet med revolutionära drag.  

Andra skribenter mobiliserar emellertid i stället en likhetsdiskurs, när de 
hävdar att yrkeslärarna har all anledning att känna sig stolta över sitt 
yrkeskunnande, eftersom de färdigheter som eleverna ska lära sig i 
yrkesundervisningen också bygger på teoretisk kunskap. De har t.o.m. en svårare 
och mer komplicerad uppgift än kärnämneslärarna: ”att lära sig yrkesbeteende är 
en vida mer komplex process än att endast lära in teorier. Det är det som gör att 
yrkesläraren ställs inför så mycket större problem än vissa andra 
lärarkategorier.”349 Utifrån den här positionen blir gränsen gentemot kärn-
ämneslärarna mer flytande samtidigt som traditionella statushierarkier tenderar att 
ställas på huvudet.  

Likhetsdiskursen erbjuder emellertid också positioner, där yrkeslärarens 
identitet inte enbart grundas i yrkesämnet, utan också i att deras kompetens i 
kärnämnena höjs: ”Det är inte givet att lärare i till exempel engelska ska 
undervisa i kursens alla delmoment. Vissa delmoment kanske yrkesläraren har 
bättre kompetens i. Det gäller framförallt den rent fackanknutna delen.”350 
Eftersom ingen hävdar att några krav ska ställas på kärnämneslärarna att förvärva 
kompetens i yrkesämnet, så syftar likhetssträvandena till att flytta fram 
yrkeslärarnas positioner på kärnämneslärarnas bekostnad. De diskurser på den 
statliga arenan som syftar till att skapa en enhetslärare har god resonans också i 
yrkeslärarnas tidskrift. Lärarförbundet menar exempelvis att yrkeslärarnas utbild-
ning måste förlängas och att så många kurser som möjligt ska vara gemensamma 
med andra lärarkategorier.  

I likhetsdiskursen blir således lärarpositioner som hittills varit vikta för kärn-
ämneslärarna tillgängliga också för yrkeslärarna, men samtidigt upphöjs kärn-
ämneslärarna därmed till norm. Det förekommer dock även att yrkesläraren utgör 
normen och kärnämnesläraren den som ska formas i enlighet med denna. Om 
murar mellan de två lärargrupperna bildligen ska rivas, måste kärnämneslärarna 

                                                 
347 Birger Lundberg (1996),  Apropå: Yrkeslärare – sträck på er, YL 1996/2, 2. 
348 Åke Hännestrand, citerad i YL 1990/6, 10. 
349 Valter Jonsson (1990), Det här tycker ni att är enkelt, men vänta tills jag har förklarat.  YL 

1990/1, 4. 
350 Åke Hännestrand (1993), Börja riv de gamla murarna! Annars får inte reformen någon 

riktig chans. YL 1993/1, 19. 
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bokstavligen flytta in i skolverkstaden.351 Den cementerade pedagogiken i 
gymnasieskolan måste avskaffas, och även om det inte alltid sägs rent ut förefaller 
det vara kärnämneslärarna som måste förändra sin pedagogik. I olika reportage 
om lagarbetande lärare, som försöker förverkliga den av staten föreskrivna 
integreringen av kärn- och karaktärsämnen, är det vanligen yrkes-läraren som 
framställs som den goda läraren. En lärare i svenska berättar att undervisningen 
och eleverna förändrats till det bättre, efter det att hon anammat yrkeslärarens sätt 
att arbeta, där katederundervisning i stort sett är bannlyst: Nu slipper hon höra 
skällsord som kärring i korridoren!352 Samarbetet med yrkesläraren framstår för 
den här kvinnan uppenbarligen som ett sätt att avlägsna kärnämnets besvärande 
feminina konnotationer. 353  

Inom den olikhetsdiskurs, där dikotomier upprättas mellan teori och praktik, 
konstrueras yrkeseleverna liksom under 1960-talet ofta som speciella. En skribent 
refererar t.ex. till begreppet ”olika intelligenser” med tillhörande åtskilda 
inlärningsstilar.354  Ibland är sådana diskursiva sanningar underförstådda i 
beskrivningar av elever som sägs ha svårt att tänka abstrakt, att läsa innantill, eller 
är allmänt svaga, varför de anses vara i behov av en särskild pedagogik.355 I andra 
teman framställs eleverna emellertid inte uttryckligen som teoretiskt obegåvade 
utan som skoltrötta och omotiverade för teoretiska studier. De ”vill få ägna sig åt 
sådant de upplever är kul, … meka med bilar, laga mat, sy, göra elinstallationer, ta 
hand om barn.”356 Med den rätta pedagogiken kan emellertid även de skoltrötta bli 
intresserade av och förstå värdet av teoretiska studier, hävdar en skribent.357 Och 
en annan skriver: ”Yrkeslärarna har en verklighet utanför skolan att referera till. 
Det är det som ligger i pedagogiken hos yrkeslärarna. En stolthet som kan smitta 
av sig och entusiasmera eleverna.”358  

Likhetsdiskursen tillhandahåller emellertid också mer ’elitistiska’ positioner 
för yrkeslärarna, där dessa minst av allt ser sig som de svaga och vilsna elevernas 
vän. Tvärtom hävdas det att sådana elever överhuvudtaget inte bör söka sig till 
yrkesprogrammen. Yrkesutbildningen ligger nämligen på en hög teoretisk nivå, 
och det är fel att yrkesvägledare och andra lurar svaga elever att söka sig dit. 
Yrkesläraren kan inte göra underverk och får oförskyllt skulden, för att många 

                                                 
351 Gunilla Ernflo (1993), Här är lärarna som redan gör det: Teori och praktik hand i hand på 

S:t Erik.,  YL 1993/1, 20ff. 
352 Eva Persson (1994), Revolutionen i Vänersborg.  YL 1994/2, 15. 
353 Det finns flera liknande exempel på att yrkesläraren och yrkesämnet anses bidra till att höja 

kärnämnenas legitimitet i elevernas ögon. Jfr yrkesläraren Stefan Forsman, refererad i YL 2000/5, 
15f.,  ”Vi måste lyssna mer på eleverna.”  

354 Birger Lundberg (1997), Apropå. Ropen efter nya kläder åt kejsaren. YL, 1997/5, 2. Det 
begreppet lanseras under 1990-talet av olika forskare. Se t.ex. Armstrong (1994). Skillnaden 
gentemot de teman, som artikulerades i TPU på 1950-talet,  är därmed slående.  

355 Gunilla Randberg (1995), Debatt: Kritik mot utvecklingen i gymnasieskolan: - vår 
pedagogiska uppgift är i fara!. YL 1995/2, 12. 

356 Maritha Nilsson (2001),  Låt inte yrkesämnen dö i gymnasiet.  YL 2001/3, 14.   
357 Valter Jonsson (1994), Allt fler ungdomar utanför gymnasiet. YL 1994/1, 10. 
358 Ibid., 15. Jfr även Karl-Fredrik Lindberg (1995), Debatt: Ska vi ha någon yrkesutbildning i 

gymnasieskolan. YL 1995/3, 8-9. 
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elever misslyckas i studierna.359 Lärarförbundet är kritiskt till ett regeringsförslag 
om att kraven på godkända grundskolebetyg i svenska, engelska och matematik 
inte ska gälla för yrkesförberedande program. Det skulle ge fel signaler om och 
sänka statusen för dessa utbildningar.360 Kunskapssamhällets mäktiga diskurs 
ljuder också i det här inlägget från en representant för näringslivet, som dömer ut 
Industriprogrammet för att vara helt förlegat. I den salvan för yrkeslärarna dela 
elevernas utanförskap som mindre kompetenta: Fel kategori elever söker sig till 
programmet, och ”lärarnas tekniska, metodiskt och pedagogiska kompetens står 
stilla. En stor del av yrkeslärarna har heller inte hängt med i industrins 
utveckling.”361  
 
 

                                                 
359 Allan Nilsson (1992),  Utveckling eller avveckling av yrkeskunskaper. YL 1992/1, 5.  
360 Ämnesrådet för yrkesämnen (1998), refererat i YL 1998/4, 12.  
361 Gert Assermark (1995), Debatt: industriprogrammet – ålderdomlig information, gammalt 

innehåll och förlegad pedagogik, YL 1995/1, 11. Assermark respresenterar näringslivet, och den 
lärare som några år tidigare kritiserat branschen för bristande intresse för just Industriprogrammet 
skulle nog hävda att Assermark kastar sten i glashus. Den skribenten spår att det blir lärarna som 
får lappa och laga ur gamla läroböcker, eftersom branschen inte vill hjälpa till med ”denna viktiga 
fråga”. Se Allan Nilsson (1992), Utveckling eller avveckling av yrkeskunskaper. YL 1992/1, 5.  
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Kapitel 11. Yrkesläraridentiteter i 
kunskapssamhällets diskurser  
På ett övergripande plan formas yrkeslärarnas diskursiva verklighet av mäktiga 
diskurser om kunskapssamhället, det postindustriella informationsamhället, etc. 
Det hävdas nu att massproduktion ersatts av en trendkänslig nischproduktion, som 
på ett flexibelt sätt snabbt måste kunna ställas om allteftersom trender och moden 
växlar.362 

De utredare som satts att följa utvecklingen i den nya gymnasieskolan 
konstaterar bl.a. att arbetslivet ställer krav på generella kunskaper, flexibilitet och 
förändringsförmåga. De nya jobb som tillskapas kräver högre kvalifikationer, 
medan de jobb som försvinner är lågkvalificerade.363 Mer eller mindre under-
förstått är de högre kvalifikationerna av teoretisk karaktär: I denna diskursiva 
verklighet har rutinjobben försvunnit och arbetsprocessen blivit allt mer komplex 
och kunskapsintensiv.364 Den del av arbetarklassen, vars yrkesompetens främst 
grundas i manuell yrkesskicklighet, upplöses därmed som diskursiv konstruktion 
på den statliga arenan.365  

Den snabba utvecklingen anses göra det omöjligt att förutse vilka specifika 
kompetenser som kommer att krävas av nästa generation arbetare. Och när 
kompetenser ses som färskvaror med mycket begränsad hållbarhetstid, blir enligt 
statliga utredare yrkeslärarens praktiska och tekniska yrkeskunnande snabbt 
föråldrat: 

Den form som vi f.n. har för lärarutbildningen är att en yrkesverksam person 
lämnar sitt arbete för att genomgå en lärarutbildning om 40 poäng och 
därefter – i regel fram till pensionen – utöva läraryrket och ha skolan som 
arbetsplats. [...] kontakten med det gamla yrkeslivet (blir) ofta  liten. Läraren 
blir snart en del av skolan och arbetslivet något som utvecklas utanför 
skolan.366  

Obligatorisk fortbildning i form av yrkespraktik blir ett statligt instrument för att 
hålla yrkesläraren något så när  á jour med utvecklingen. 

I mitt urval av artiklar i Yrkesläraren ifrågasätts sällan uttryckligen den 
verklighet, som genereras ur kunskapssamhällets diskurs. Ordföranden i 
lärarförbundets ämnesråd för yrkesämnen talar om framtidens skola som en 
lärande organisation där den professionella läraren måste vara beredd till ständig 
omställning.367 Förändring och förändringsbenägenhet kännetecknar således en 
god yrkeslärare:  

                                                 
362 Lindberg (2003). 
363 Jfr t.ex. SOU 1996:1, 7f.  
364 Lindberg (2003), 34.  
365 Något hårddraget skulle man kunna säga att alla svenska arbetare därmed positioneras i 

medelklassen. 
366 SOU 1994:101, 122. 
367 Birger Lundberg (1996), Apropå. Yrkeslärare – sträck på er. YL 1996/2, 2. Samtidigt 

pläderar skribenten emellertid för tyst kunskap, d.v.s. en teoretisk kunskap som, utan att vara 
formulerad i skriftliga teorier, vägleder praktiken. Det kan ses som ett exempel på hur 
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Den som längtar tillbaka till den gamla goda tiden suktar nog förgäves.  
Nutidens verklighet är den motsatta mot 70- och 80-talets stabila tillstånd. Vi 
lever i tider av stora förändringar på alla områden. Vi måste lära oss att leva 
med att de ekonomiska förutsättningarna skiftar från år till år. Därför måste 
gymnasieskolan finna nya arbetsformer som erbjuder mer flexibilitet och 
således mindre sårbarhet. Arbetsron får inte likställas med att allt ska förbli 
som det alltid har varit [...].368 

De snabbt och hårt blåsande förändringsvindarna gör dock att yrkeslärarna kan 
ses som bromsklossar i industrins utveckling. En skribent anser att en yrkeslärare 
bör vara lärare i yrkesinriktade ämnen högst fem år åt gången för att därefter gå ut 
i arbetslivet igen i minst två år. En fordonslärare drar liknande slutsatser: de 
obefintliga fortbildningsmöjligheterna har gjort att han känner sig som en 40-årig 
antikvitet. Han hävdar att hans situation inte är unik och att man därför lika gärna 
kan avskeda lärare efter fem år och ersätta oduglingarna med  ”kunniga 
yrkesmänniskor som fått en tremånaders snabbutbildning i pedagogik”, som i sin 
tur avskedas efter fem år.369 

  Som förmedlare av yrkeskvalifikationer har gymnasieskolans yrkeslärare 
dessutom svårt att hävda sig både gentemot de industrigymnasier, som företag 
inrättat i anslutning till sin produktion, och gentemot olika former av 
lärlingsutbildningar. En annan svårighet, som även tidigare gjort sig gällande, har 
att göra med de institutionella ramarna för yrkeslärarens verksamhet och 
möjligheterna att inom skolans väggar återskapa produktionens villkor. Inga 
röster hävdar exempelvis att gymnasieskolan ska kunna hålla sig med en ständigt 
uppdaterad maskinpark. Istället förespråkas ett nära samarbete mellan skola och 
näringsliv, där eleverna får utnyttja företagens resurser i sin utbildning. 
Lärlingsutbildningar och industrigymnasier bygger på samma princip. I sådana 
arrangemang riskerar emellertid gymnasieskolans yrkeslärare att marginaliseras i 
förhållande till praktikhandledare och lärare, som företagen själva anställer. I 
tidskriftsspalterna är också motståndet ofta starkt mot den typen av lösningar: 
”Om vi inte vaknar ute på skolorna och genomskådar detta påfund, (apropå ett 
statligt förslag om utökad lärlingsutbildning, min anm.) så får vi snart ansöka om 
en K-stämpel för att K-märka de sista spillrorna av en mycket kompetent, men 
ibland lite för tålmodig och tyst yrkeslärarkår”.370 Företagsgymnasier anses ge för 
smala kompetenser, vilket i ett nationellt perspektiv inte gynnar vare sig 
produktiviteten eller stärker elevernas möjligheter till attraktiva jobb. Och även 
om man i andra sammanhang riktar stark kritik mot lärarutbildningen, blir denna 
viktig för att inhägna yrkeslärarnas fält. Dit har obehöriga, dvs. outbildade, lärare 
inte tillträde.371  

                                                                                                                                      
kunskapssamhällets diskurs kan användas på olika sätt. Tyst kunskap är i vanliga fall inte det som 
artikuleras i allt tal om vikten av att höja den teoretiska kompetensen hos alla yrkesgrupper.  

368 Birger Lundberg (1997), Apropå: Ropen efter nya kläder åt kejsaren. YL 1997/5, 2.  
369 Bosse Andersson (1993), Använd mig som mänsklig försökskanin som yrkeslärare är jag 

ändå ”ute”. YL 1993/1, 11.   
370 Peter Nilson (1998), Varning för gökungen. YL 1998/1, 9. 
371 Gunilla Randberg (1996), Dagens läraryrke kräver lärarutbildning!. YL 1993/6, 9; Ewa 

Persson (1996), Hävda vikten av lärarutbildning. YL 1996/3, 9; Rainar Timander (1996), Debatt: 
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Som framgått producerar kunskapssamhällets diskurser dilemman för 
yrkeslärare som vill hålla fast vid arbetarklasselementen i sin läraridentitet, 
element som baseras på ett behärskande av produktionens yrkespraktiker. Det gör 
att många yrkeslärares maskulinitetskonstruktioner istället i högre grad bygger på 
element i den intellektuella delen av medelklassen. Läraridentiteten tar överhand 
över arbetaridentiteten när det slås fast, att yrkeslärarens främsta uppgift är att 
som lärare verka för att gymnasieskolans mer övergripande mål uppfylls: 
läraryrket är ett yrke med människors utveckling som huvuduppgift.372 Detta kan 
kombineras med att element ur en revolutionär arbetarklassmaskulinitet aktiveras: 
Det finns röster som kritiserar yrkesutbildningen för att fostra en arbetskraft som 
är ”så foglig och välanpassad som möjligt med låga krav och låg medvetenhet.”373 

Diskurser på den statliga arenan, som överbryggar ”de sociala och pedagogiska 
klyftorna” mellan olika lärarkategorier genom att göra yrkeslärarna mer lika 
kärnämneslärarna, har god resonans i Yrkesläraren¸ där många skribenter 
konstruerar sin maskulinitet i enlighet med mallar som på ett symboliskt plan 
förknippas med män i medelklassen. I tidskriftsspalterna möter läsaren 
reflekterande och forskande yrkeslärare, som läser kurser vid universitet och 
undersöker sin egen praktik och som därvid arbetar för att förbättra sin skriftliga 
förmåga.374 Men det finns också många exempel på skribenter som ger uttryck för 
en genealogisk arbetarklassmaskulinitet. Visst hävdas vikten av utbildning och 
visst behöver en god lärare behärska teorier, men det räcker inte ”att bara läsa om 
sakerna, man måste ju även få frottera sig med verkligheten rent praktiskt.”375 Ett 
utredningsförslag att sänka kravet på arbetslivserfarenhet till två år för tillträde till 
lärarutbildning avfärdas: 

Ingen skolledare med omdömesförmåga skulle ta på sitt ansvar att släppa 
elever i händerna på så bristfällig sakkunskap, hur mycket samhällskunskap 
eller matematik vederbörande än har studerat [...] En yrkeslärare bör vara 
rutinerad i sitt yrke, det måste såväl skolledare som arbetsmarknad kräva. 
För en yrkeslärare räcker det inte med att ”veta”, det krävs också färdighet i 
att utföra.376 

Lärarfacket måste få inflytande över lärarutbildningen för att förhindra att denna 
blir en ”akademisk lekstuga.”377 Skolbyråkrater som endast åstadkommer 
skrivbordsprodukter, verklighetsfrämmande professorer och självutnämnda 

                                                                                                                                      
Svagt försvar av yrkeslärarkompetensen. YL 1996/4, 8;  Willy Stenborg (1998), Varför så lama 
reaktioner?. YL 1998/1, 9. 

372 Lärarförbundets remisssvar på betänkandet ”Höj ribban”, refererat i YL 1995/1, 14. 
373 Valter Jonsson (1990), ÖGY-utbildningen – kejsarens nya kläder?. YL 1990/5, 5.  
374 Åke Hännestrand (1993), Läget på 40 –poängsutbildningen: Nu börjar lärarna granska sin 

undervisning. YL 1993/3, 21-22); Ewa Persson (1997), Hur undervisar du? Yrkeslärarnas arbete 
under forskarlupp. YL 1997/5, 15-16. Det finns således många exempel på att diskurser, som vid 
den här tiden präglar lärarforskningen, spritts till lärararenan.  

375 Bosse Andersson (1993), Använd mig som mänsklig försökskanin som yrkeslärare är jag 
ändå ”ute”. YL 1993/1, 11.   

376 Valter Jonsson (1995), Debatt. Umeåmodellen ger ingen reell kompetens. YL 1995/4, 7. 
377 Ibid.  
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experter som ”tillväxer med kvadraten på avståndet till verkligheten”378 
representerar maskuliniteter, som vissa yrkeslärare tar kraftigt avstånd från. 
Yrkesläraren framstår som en man med båda fötterna stadigt på jorden, eller 
kanske snarare med den ena foten stadigt i praktiken och den andra nästan lika 
stadigt i teorin.  

Yrkeslärarens maskulinitetskonstruktion lånar således drag från arbetarklassen 
och från ekonomiska respektive kulturella skikt av medelklassen. De  
personporträtt av framstående lärare som tecknas speglar sådana drag. En 
yrkeslärare, rektor, forskarstuderande och ledamot i Lärarförbundets råd för 
yrkesämnen beskrivs som en ”praktisk kille som gillar teori”. Nu ingår han i en 
forskarförberedande grupp, där han drivs av ett intresse att forska om hur elever 
upplever sin utbildning. Avslutningsvis beskrivs han på följande sätt: ”Med en 
verktygsmakares drift att lösa de nya problem som dyker upp, hoppas han hitta 
bästa möjliga och varaktiga lösningen. Det må gälla elevers lärande eller 
tillverkningsmetoder, lusten att gå vidare är den samma.”379  

 
’Kvinnliga’ och ’manliga’ element i yrkeslärarens 
symboliska kön 
De personreportage som förekommer i mitt urval av artiklar handlar nästan alla 
om män. Vilka maskuliniteter framträder då i de berättelserna? 

Ett reportage handlar om en manlig yrkeslärare på ett skogsgymnasium, som 
enligt egen utsaga har skogen ”djupt rotad i sin själ.” Därigenom framstår han 
som en symbol för en ursprunglig manlighet, men han är på samma gång en man 
av sin tid. Ett problem som han brottas med är nämligen gymnasiets brist på 
moderna skogsmaskiner, som han ser som centrala för att bedriva en kvalificerad 
utbildning. Maskinen är ju en modern symbol för manlighet, på samma sätt som 
hästen tidigare var. Hästen användes förr också i skogsbruket, men i våra dagar 
förknippas den snarare med det kvinnliga symboliska könet. Den här läraren 
aktiverar alltså en nutida könsdiskurs, när han förklarar att det kan vara svårt för 
en ”skogslärare att undervisa exempelvis flickorna som går hästinriktningen. Våra 
referensramar går inte hem där.”380  

Bilden av ”the self made man” frammanas också i artikeln ovan. Den här 
läraren har ”gått den långa vägen” fram till läraryrket.381 En annan artikel handlar 
om en man som drivs av lusten att ständigt gå vidare. Dessa män är således herrar 
över sina egna öden, men detsamma kan sägas om en kvinnlig ellärare, som nu 
arbetar som lärarutbildare och forskare. Hon har gång på gång givit sig in på 
obruten mark, hon gillar utmaningar, och hon har alltid klarat sig bra på egen 
hand.  Det här är drag som på ett symboliskt plan brukar förknippas med det 
manliga könet, och därför är det intressant att hon framhåller att hon aldrig varit 

                                                 
378 Ibid. 
379 Ewa Persson (1999), En praktisk kille som gillar teori. YL 1999/1, 6-8. 
380 Björn Andersson (2000), Skogen är djupt rotad i min själ. YL 2000/5, 10-11.  
381 Ibid. 
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någon ”pojk-flicka.”382 Kanske gör hon motstånd mot att positioneras som 
’karlaktig’? En annan tolkning är att hon försöker säga att egenskaper som 
självständighet och oräddhet också är förenliga med kvinnliga normer och att det 
viktiga är att bryta de könsstereotyper, enligt vilka kvinnor är på ett sätt och män 
på ett annat.  

I två andra artiklar som behandlar yrkeslärarkåren generellt aktiveras diskurser 
som också indirekt utmanar könsstereotyper. En man och representant för de 
handelsanställdas förbund hävdar att en god yrkeslärare måste vara utrustad med 
medfödda talanger som sedan utvecklas genom träning och god handledning.383 
Det sättet att se på läraryrket har enligt många forskare legitimerat att kvinnliga 
lärare, som ju helt dominerar lägre skolstadier, har så låga löner: att ta hand om 
barn är en medfödd och, nota bene, kvinnlig talang och någon mer kvalificerad 
utbildning blir därför onödig. Den här mannen positionerar alltså yrkesläraren i en 
kvinnligt kodad lärarposition, och det intressanta är att en kvinnlig yrkeslärare på 
ett kraftfullt sätt gör motstånd mot den positioneringen. I sitt inlägg pläderar hon 
för att goda lärare måste vara utbildade: Det räcker inte med att älska sina elever, 
vara stolt över sitt yrke och tycka det är kul med ungdomar. Hon avslutar med att 
efterlysa en seriös debatt om dessa frågor, och därmed positionerar hon sin 
manlige meningsmotståndare som oseriös.384 

Några artiklar refererar olika undersökningar av olika lärargrupper, varvid 
yrkeslärarna ibland jämförs med andra lärare. En rätt så samstämmig bild tonar då 
fram. Yrkeslärarna är välanpassade och lojala mot både skolan och eleverna, och 
de är inte särskilt strejkbenägna. De gör sitt jobb i tysthet, och de är också vana att 
lida i det tysta.385 I min föreställningsvärld laddas yrkeslärarkåren här med 
innebörder som ofta förknippas med kvinnlighet. Det här är inga kämpar som 
protesterar och tar strid för bättre villkor utan personer som sätter andras väl och 
ve i första rummet.  

Den kamp för att jämställa yrkesutbildningen och yrkeslärarkåren med 
teoretiska utbildningar och lärare i teoretiska ämnen, som fördes i TPU, syftade 
till att bryta hegemonin av den diskursiva sanning, som proklamerar teorins 
överhöghet över praktiken. Men den sanningen har ändå i ett viktigt avseende 
präglat de senaste gymnasiereformerna, eftersom utbildningstiden har förlängts 
för att ge de allmänna ämnena, inte yrkesämnena, ett större utrymme. Det gör att 
många av de yrkeslärare som kommer till tals i Yrkesläraren, uttrycker en känsla 
av utanförskap och av att inte uppskattas efter förtjänst. Rubriker som 
Yrkesläraren – en exploaterad idealist och Använd mig som mänsklig 
försökskanin! Som yrkeslärare är jag ändå ”ute” slår alla an strängar i det 
temat.386 En bild av Vi mot De andra målas upp, där vi-kategorin även omfattar 

                                                 
382 Ewa Persson (1999), Ingrid med pionjäranda.  YL 1999/6, 8-11. 
383 Roland Haglund (1993), Debatt: Den goda yrkesläraren verkar född till det men behöver 

träning. YL 1993/6, 8.  
384 Gunilla Randberg (1993), Dagens läraryrke kräver lärarutbildning!. YL 1993/6, 9. 
385 Se t.ex. Sifo-undersökning: Eleverna betyder mest för gymnasielärarna. (Citerat från 

Utbildningsdebatt), YL 1990/1, 22-23.  
386 Ivan Johnsson (1989), Yrkesläraren: en exploaterad idealist?. YL 1989/2, 22. 
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de elever, som är skoltrötta och teoretiskt ointresserade men som vill lära sig ett 
riktigt yrke för att kunna göra rätt för sig. En skribent mobiliserar diskursen om 
mänskliga rättigheter i sina protester mot att yrkesämnena fått stryka på foten för 
allmänna ämnen. Under signaturen ”En som börjat misströsta” hävdar han att 
politikerna gör sig skyldiga till brott mot FN-stadgan, som proklamerar att varje 
elev har rätt att kräva den bästa tänkbara utbildningen. För yrkeseleven är detta 
liktydigt med en utbildning, som ger eleven de kunskaper yrket kräver.387  

Andra berättelser av det här slaget handlar direkt eller indirekt om lärares 
strävan att bygga en positiv läraridentitet på ett gediget yrkeskunnande och allt 
det, som lägger hinder i vägen för sådana strävanden. Svårigheterna beror som 
tidigare sagts på att yrkeskompetenser ses som färskvaror med kort hållbarhets tid 
i kunskapssamhällets diskurs. Ett annat problem är emellertid att i samma 
diskursiva verklighet har manuellt arbete och praktiska kunskaper en lägre status 
än teoretiska, vilket färgar av sig på yrkeslärarens anseende. Utifrån den 
positionen kritiseras lärarutbildningen för att ge en ”sorts allmänorientering om 
lite av varje som sällan kommer till någon direkt nytta”.388 Lärarutbildningen kan 
utbilda bort yrkesstoltheten, hävdas det. Behovet av yrkespedagogisk forskning 
framhålls, men det hjälper inte att ”hänga en professorstitel på någon 
verklighetsfrämmande aktör”.389 Yrkeslärarutbildningen ska inte styras av 
självutnämnda amatörer utan av yrkeslärare med erfarenhet av verkligheten.390 
Dessa och liknande utsagor kan ses som försök att med yrkesläraren som mall 
upprätta andra normer för vad som är riktig och viktig teoretisk kunskap.  

 
Undervisaren, ordningens upprätthållare och sorteraren 
Som tidigare sagts sammanfaller de två lärarpositionerna konstruktör och 
undervisare på den statliga arenan genom att båda genereras ur diskurser, där 
eleverna konstrueras som inifrånstyrda självdisciplinerade subjekt med ansvar för 
sitt eget lärande och en vilja att utan yttre tvång göra det rätta. I tidskriften 
Yrkesläraren artikuleras inget klart uttalat motstånd mot de diskurserna, utan i de 
reportage och debattartiklar, som handlar om lärarens fostrande och undervisande 
verksamhet, positionerar sig många skribenter inom olika varianter av denna.391 
Ord som helhetssyn, problemlösningsförmåga, kreativitet och elevinflytande är 
frekventa. Aktiva elever ses exempelvis som en förutsättning för att lärande ska 
komma till stånd: ”kunskap och färdighet är något som eleven får genom aktivitet 

                                                 
387 Sign. ”En som börjat misströsta” (1989). Debatt: reaktion på Rune Rydéns inlägg: ”Tre-

åriga yrkeslinjer ger lägre kompetens. YL 1989/1, 6.   
388 Sign. Frågvis fd lärarstuderande (1989), Insändare. Några små frågor och synpunkter på 

yrkeslärarutbildningen. YL 1989/4, 4. Se även Valter Jonsson (1990), Debatt. Viktiga grunder för 
en fungerande yrkesutbildning. YL 1990/4, 5.  

389 Valter Jonsson (1993), Debatt. Att förändra yrkesutbildningen. YL 1993/5, 9.  
390 Ibid. 
391 Ett undantag utgör måhända den lärare som skriver, att det är viktigt att inte ”vaja som ett rö 

i de pedagogiska vindarna utan att följa ’sin inre röst’, sin övertygelse.” Men den övertygelsen har 
ändå en progressiv ton, eftersom skribenten samtidigt framhåller att en ”bra lärare varierar 
undervisningen efter situationen och eleverna”. Lars Malmström (1997), Apropå. Den bästa 
metoden finns inte. YL 1997/4, 2. 
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och egen vilja. All onödig hjälp till eleverna är ett hinder i elevernas 
utveckling.”392 En ellärare berättar om sina strävanden att tvätta bort elevernas 
”grundskolementalitet”, som gör att de bara riktar in sig på att snabbt bli klara 
med arbetsuppgifterna för att komma i väg tidigare till rasten: ”Då kämpar jag 
verkligen med min egen irritation och tar strid för att få eleverna att inse, vad 
självständigt arbete och tänkande innebär.”393  

Många manliga skribenter förespråkar dessutom horisontella, goda och 
förtroliga relationer till eleverna.394 De skriver således in sig i en pedagogisk 
diskurs, som enligt många forskare först bars upp av kvinnor som mödrar och 
lärare. Vissa berättelser tyder dock på att läraren ändå styr eleverna på ett handfast 
sätt. Normer och kriterier för prestationerna ska kommuniceras tydligt, även om 
läraren på ett mindre auktoritärt sätt försöker förmå eleverna att leva upp till 
dessa.395 En skribent betonar exempelvis vikten av att läraren behandlar eleverna 
med respekt och ser dem som jämlikar för att de verkligen ska ta till sig lärarens 
moraliska budskap.  

I den diskursiva skolverklighet, som tonar fram på den statliga arenan, är det 
gymnasielärarens uppgift att hjälpa alla ungdomar att fullfölja en 
gymnasieutbildning. Sorterarfunktionen som dörrvakt och utkastare är således inte 
längre aktuell. I stället framträder bilden av en trivselexpert, som med olika 
tekniker förmår eleven att inte smita genom skolporten ut i ”friheten.”396 I 
Yrkesläraren kan man finna många exempel på skribenter, som betraktar lärarens 
uppgift från sådana utsiktspunkter. De potentiella avhopparna finns bland 
skoltrötta elever eller elever som är allmänt ”vilsna”.  Den yrkeslärare som ringer 
och väcker elever som försovit sig fungerar i bokstavlig bemärkelse som en 
inkastare.397 Det gäller också att skapa trivsel i skolan, och demokratiska 
arbetsformer skall göra att även elever, som haft problem i grundskolan, kan finna 
sig väl till rätta i gymnasieskolan.398  
 
I jämställdhetens tjänst 
Något hårddraget kan man säga att yrkesutbildning per definition länge fram-
ställdes som synonymt med utbildning för blivande manliga arbetare inom varu-

                                                 
392 Valter Jonsson (1990), Insändare ”Det här tycker ni att är enkelt, men vänta tills jag har 

förklarat”. YL 1990/1, 4. 
393 Jan Åberg (1992), En yrkeslärare som gör verklighet av sina idéer. YL 1992/ 4, 11. 
394 Att de dessutom ibland hävdar att yrkesläraren historiskt sett företrätt en progressiv 

pedagogik, ser jag som ett uttryck för diskursernas makt: 1960-talets yrkespedagogik, som så 
tydligt influerades av behaviourismen, har spårlöst försvunnit i den diskursiva pedagogiska 
verklighet som konstitueras av progressivismen. 

395 En sådan pedagogik tillämpade de kvinnliga lärarna på Barn- och Fritidsprogrammet i 
Signild Lemars (1999) undersökning. I Bernsteins (1977) terminologi kombineras därmed element 
både ur den synliga och osynliga pedagogiken. 

396 I Skolverkets utvärderingar av gymnasieskolan framhålls särskilt karaktärsämneslärarna på 
Barn- och fritidsprogrammet i det avseendet som föredömen. Lemar (2001).  

397 Ewa Persson (1995), Vad kan yrkeslärarna göra åt rasism?. YL 1995/1, 7.  
398 Ewa Persson (1997), Lagarbete i Lysekil. YL 1997/1, 15-16.  
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produktionen. I 1990-talets utredningar framstår dock den könssegregerade 
arbetsmarknaden som ett problem, och på den statliga arenan tilldelas yrkes-
läraren en viktig roll för att bryta den. Han eller hon måste därför ha grundliga 
kunskaper i genusfrågor, och i en statlig utredning refereras till en undersökning 
enligt vilken läraren ska kunna hantera och vara väl insatt i:  

• de egna attityderna och värderingarna i fråga om könsroller 
• samhällets lagar och förordningar om jämställdhet 
• begreppet kön ur biologiska, psykologiska och sociala aspekter 
• flickors och pojkars rationaliteter 
• undervisningsmetoder ur ett könsperspektiv. 399 

I Yrkesläraren får vi ta del av olika jämställdhetsprojekt som syftar till att öka 
andelen flickor inom gymnasieskolans mansdominerade program. De berät-
telserna visar emellertid att risken är stor att sådana satsningar leder till att 
dikotomier mellan könen återskapas. Projektet Kvinnliga arbetsledare och 
yrkeslärare syftar till att minska avhoppen av flickor från tekniska utbildningar. 
Man menar att studieavbrotten inte beror på att flickor i högre grad än pojkar 
skulle vantrivas med eller vara olämpliga för tekniska ämnen, utan på att ”det 
gnisslar skarpt mellan dem och deras manliga lärare.”400 Därför behövs fler 
kvinnliga lärare eftersom de har den ”sociala kompetens” som situationen kräver, 
samtidigt som de kan utgöra förebilder för flickorna.  

Här har vi ett exempel på att olika könsdiskurser om likhet respektive särart 
opererar samtidigt. Enligt likhetsdiskursen konstrueras flickor som minst lika 
goda tekniker som pojkar, dock på specifikt ”kvinnliga” grunder: I ingressen till 
artikeln kan vi nämligen läsa att kvinnor passar bättre än män för tekniska yrken, 
eftersom de har mer tålamod med smådetaljer som kretskort och liknande.  
Kvinnliga lärare konstrueras också som en sort för sig, och underförstått är deras 
uppgift att underlätta för flickor att integrera en yrkesidentitet som tekniker med 
en specifik kvinnlig könsidentitet, något som manliga yrkeslärare anses försvåra 
genom sina negativa attityder mot kvinnliga elever. En annan lösning på 
problemet, som inte verkar falla någon in, skulle kunna vara att skicka de 
manliga lärarna på en omskolningskurs för att tvätta bort deras ”omedvetet 
negativa attityder mot den här gruppen nya elever” samt ge dem den 
genuskompetens som krävs för att undervisa flickor. 

En annan berättelse kommer från en gymnasieskola där man försökt rekrytera 
fler flickor till manliga linjer. Den tyder på att könsmaktsrelationer verkligen 
förändrats: flickorna på IN-linjen är inte bara mer motiverade utan också 
duktigare än pojkarna: ”Tjejer svetsar till exempel mycket bättre, de gör snyggare 
jobb och när pojkarna ser det sjunker deras självförtroende.”401 Jämställd-
hetssträvanden kan tydligen bli problematiska, ifall de leder till att könsliga 
hierarkier ställs på huvudet.  

                                                 
399 SOU 1994:101, 27. 
400 Birgitta Cavallini (1989), Flickor i teknisk utbildning kräver kvinnliga lärare. YL 1989/6, 

26. 
401 Ewa Persson (1992), Tjejer och teknik. Roligt men inte alltid så lätt… YL 1992/4, 26. 
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Ett tredje exempel härrör från slutet av 1990-talet. Vid en gymnasieskola har 
man gjort en kvinnligt enkönad klass på elprogrammet. Lärarna intervjuas och i 
deras tal om flickorna återskapas det symboliska könet. Flickorna är känsliga 
varelser, som i motsats till pojkar blir bedrövade av tillsägelser som framförs på 
”det där typiskt manliga sättet.”402 De manliga lärarna har dock förändrat sitt sätt 
att undervisa, eftersom deras ”vanliga stil” inte fungerade. Istället försöker de nu 
”prata med tjejerna, talade om hur jag mådde.”403 Lärarna har även vant sig vid 
handväska och läppstift på lektionerna. Den kvinnliga programansvariga läraren 
säger: ”Det är deras värld, deras fåfänga tål inga kommentarer.”404 Hon menar 
också att den enkönade gruppen erbjuder flickorna möjligheter att bygga upp en 
egen yrkesidentitet, som implicit förefaller vara väsentligen skild från pojkarnas. 
Detta exempel illustrerar hur dikotomier mellan manligt och kvinnligt åter-
upprättas i jämställdhetens namn, genom att flickorna inom skolans väggar på sätt 
och vis behandlas enligt principen om den kvinnliga normens primat. 

Men i många andra avseenden betraktar skribenterna i Yrkesläraren världen 
fortfarande utifrån manliga utsiktspunkter. De som påtalar att förändringar i 
arbetslivet ställer nya krav på yrkeslärarens kompetens, är nästan alltid män som 
refererar till den tekniska utvecklingen inom mansdominerade yrken.405 De som 
vill slå vakt om en lång och gedigen yrkeslivserfarenhet som behörighet för 
lärarutbildning, har ofta arbeten inom den privata varuproducerande sektorn för 
ögonen. Branschorganisationer och teknikföretag blir synonymt med yrkeslivet, 
och båda är världar där män är i majoritet. Vårdyrken och serviceyrken, som 
domineras av kvinnor, förblir därmed osynliga, och en god yrkesarbetare är 
fortfarande just en god yrkesman.406 

Den kompakta manlighet, som präglade TPUs yrkesskolevärld, har dock börjat 
upplösas. I de berättelser som handlar om yrkeslärarkåren som kollektiv figurerar 
också kvinnor, som uttalar sig om yrkesutbildningens mål, organisation och 
innehåll. Från deras utsiktspunkt finns det även gott om kvinnor i yrkeslivet, 
”duktiga yrkesmän/kvinnor som finns ute på våra sjukhus, butiker, förskolor, 
restauranger, bilverkstäder, byggarbetsplatser”.407 Att en manlig skribent uttrycker 
en medvetenhet om att det finns två kön också inom yrkeslivet är därför ett tidens 
tecken: ”En duktig yrkesman eller yrkeskvinna håller sig informerad om det 
senaste inom sitt område.”408  

I en intervju med en ledare för ett statligt projekt mot rasism tilldelas 
yrkesläraren också en viktig roll för att stärka och stödja invandrarpojkar. Det 

                                                 
402 Thomas Pettersson (1998), Med handväska och läppstift. YL 1998/4, 5. 
403 Ibid. 
404 Ibid. 
405 Redaktionellt (1990), referat från en konferens anordnad av SAF och UHÄ. 

Yrkeslärarutbildningen i framtiden. YL 1990/3, 8-9.  
406 Thomas Pettersson (1999), En fråga om att ta ansvar för jobbet. YL 1999/5, 13. 
407 Maritha Nilsson (2001), Låt inte yrkesämnena dö i gymnasiet. YL 2001/3, 14.  
408 Lars Malmström (1997), Apropå. Den bästa metoden finns inte. YL 1997/4, 2. 
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gäller för  dem att ”visa var man står” och inte acceptera ett nedsättande 
språkbruk, som bidrar till att marginalisera invandrareleverna.409 

 

Sammanfattande reflektioner 
På den statliga arenan har yrkesläraren erbjudits medelklasstatus, genom att en 
akademisk utbildning nu utgör behörighetskrav för yrkeslärarutbildning. Det 
kravet kan dock modifieras till att istället bestå av en postgymnasial kvalificerad 
yrkesutbildning som inte har högskolestatus. De statliga utredarna aktiverar också 
en holistisk diskurs för att skapa en enhetslärare, vilket bidrar till att luckra upp 
gränser mellan olika lärarkategorier. Rationaliteten för detta förefaller dock främst 
vara att skola in olika lärare i den målstyrda skolans värdegrund och förbereda 
dem för att i gemensamma lärarlag verka för att förverkliga denna ute på 
skolorna. I motsats till exempelvis LUS adresserar LUK inte särskilt uttryckligen 
problemet med sociala skillnader mellan olika lärargrupper.  

I lärartidskriften finns flera exempel på att yrkesläraren positioneras som 
enhetslärare inom gymnasielärarkollektivet med uppgift att förverkliga skolans 
övergripande mål. Det betyder att deras maskulinitetskonstruktion nu i högre grad 
än tidigare är förankrad i medelklassen. Men den maskulina identiteten bygger 
också för många på element från den genealogiska arbetarklassmaskuliniteten: 
världsfrånvarande och verklighetsfrämmande akademiker står exempelvis inte 
högt i kurs.  

Huvudintrycket är att yrkesläraren som undervisare, ordningens upprätthållare 
och sorterare konstrueras inom samma diskurser i Yrkesläraren som på den 
statliga arenan. Lärarens uppgift är att främja elevernas utveckling till aktiva, 
kreativa, intellektuellt nyfikna, kritiskt tänkande, autonoma och helgjutna 
människor. Alla dessa honnörsord är både förenliga med de krav, som  
kunskapssamhällets diskurs ställer på de blivande yrkesarbetarna, och med de 
egenskaper, som enligt den demokratiska diskursen kännetecknar en god 
samhällsmedborgare. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
409 Ewa Persson (1995), Vad kan yrkeslärarna göra åt rasism? YL 1995/1, 7. 
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Kapitel 12. Avslutande diskussion 
Den här undersökningen har i två bemärkelser handlat om konstruktionen av olika 
diskursiva verkligheter. För det första har jag beskrivit hur två olika rumsliga 
utsnitt av verkligheten konstruerats, det ena med anknytning till 
yrkesskolevärlden och det andra till läroverksvärlden. De positioner som därmed 
tillhandahölls för yrkeslärare respektive läroverkslärare laddades ofta med skilda 
innebörder. Detsamma gällde i många avseenden också efter det att praktiska och 
teoretiska utbildningar integrerats inom den organisatoriskt sammanhållna 
gymnasieskolan.  

För det andra har vi fått många exempel på att det pågått en diskursiv kamp om 
ett och samma utsnitts ’sanna’ beskaffenhet: De diskurser, som aktiverades i 
samband med statliga utredningar om exempelvis läroverket, mötte ibland stort 
motstånd i läroverkslärarnas tidskrift. I detta avslutande kapitel ska jag först göra 
några reflektioner över karaktären av detta diskursiva spel. Därefter följer en 
sammanfattande diskussion av svaren på mina forskningsfrågor.  

 

Att bygga nya världar och försvara gamla 
Ett kapitel i den här rapporten handlar om hur yrkeslärartidskriftens ledande 
skribenter med olika diskursers hjälp försökte skapa en yrkesskolevärld. De 
startade i det närmaste från noll eftersom den praktiska yrkesutbildningen hade en 
blygsam omfattning och en marginell plats i det svenska skolsystemet. I en 
mening blev yrkesskolevärlden talked into existence: det gällde att med språkliga 
medel göra den synlig i vårt sociala utbildningslandskap. Det har behövts många 
sidor i min berättelse för att beskriva den processen, vilket i sin tur är ett uttryck 
för att det konstruktionsarbete, som pågick i Tidskrift för praktiska 
ungdomsskolor, var mycket omfattande. Det är också värt att notera att det var 
yrkesskolebyråkrater, som var mest aktiva i den processen. De hade också goda 
kanaler in i den stora statliga utredning, som under 1960-talet fungerade som ett 
gott stöd för bygget. Verksamma yrkeslärare hade däremot en mindre 
framträdande roll. 

Vid undersökningsperiodens början var läroverkens värld däremot väletablerad 
i det svenska utbildningslandskapet, men på den statliga arenan mobiliserades 
olika diskurser som syftade till att dra upp helt nya ritningar för den. Vissa lärare 
och skribenter i Tidskrift för Sveriges läroverk försökte bevara sin skolvärld helt 
intakt gentemot statliga dekonstruktionssträvanden, exempelvis genom att akti-
vera diskurser som legitimerade den s.k. förmedlingspedagogiken. Grundskolans 
genomförande och 1965 års läroverksreform, då handelsgymnasier, tekniska 
gymnasier och de gamla läroverken sammanfördes till en enda skolform, gjorde 
dock att läroverksvärlden som diskursiv konstruktion upplöstes. Den diskursiva 
kampen övergick därmed till att rädda vissa element från det gamla in i det nya. 

Med 1971 års reform sammanfördes yrkesskolevärlden och läroverksvärlden till 
den nya gymnasieskolan och bildade därmed en rumslig enhet, men i många 
bemärkelser lever karaktärsämneslärare i praktiska yrkesämnen och kärnämnes-
lärare fortfarande i skilda diskursiva verkligheter. I en rapport från Skolverket kan 
vi exempelvis läsa att det är fel att tala om en gymnasieskola, eftersom de olika 
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studieprogrammen präglas av skilda kulturer.410 Och så länge som hegemoniska 
diskurser knyter olika symboler och innebörder till yrkesförberedande respektive 
studieförberedande program, kommer yrkesläraren och kärnämnesläraren att leva 
i skilda världar.  Visserligen har statliga utredare försökt konstruera en enhets-
lärare och ålagt de olika lärarkategorierna att samarbeta, men de har samtidigt 
bidragit till att återskapa skillnader mellan olika lärargrupper, t.ex. genom att 
lärarutbildningens längd varierar.  Dikotomin och hierarkin mellan praktik och 
teori är inte heller upplöst, och de två lärargrupperna förknippas fortfarande med 
var sin pol i den dikotomin.  

I det källmaterial jag använt går det bara att komma åt textburna diskurser. Men 
under min undersökningsperiod har också många samhälleliga praktiker, och 
därmed även strukturer, i grunden omvandlats. Den nya verkligheten blir synlig i 
mina texter, exempelvis när kunskapssamhällets diskurs aktiveras och ständigt 
repeteras av statliga utredare på utbildningens område. Läroverkslärarnas 
arvtagare i den nya gymnasieskolan ska inte längre utbilda ett exklusivt urval 
elever, utan deras uppgift är att ge alla svenska ungdomar en god utbildning i 
kärnämnen på högre sekundärnivå. Yrkeslärarna måste också orientera sig i en ny 
verklighet, där yrkeskunskaper blir till färskvaror med kort hållbarhetstid. Med 
andra ord: De diskurser som artikuleras i mitt källmaterial har en räckvidd som 
sträcker sig också till olika sociala praktiker, både inom och utanför skolans 
väggar.  

På den statliga arenan har det utbildningspolitiska systemskiftet inneburit en 
radikal omkonstruktion av den goda läraren. Detta har jag sett som uttryck för att 
det moderna projektets styrningsfilosofi övergivits till förmån för en postmodern 
filosofi. Staten försöker inte längre i detalj styra konstruktionen av goda lärare. 
Både inom lärarutbildningens och ungdomsskolans område överlåts åt lokala 
beslutsfattare att avgöra hur utbildningsmål ska uppnås. I detta ligger å ena sidan 
en demokratisk potential: i det moderna projektets namn förtrycktes många 
minoriteter men i den postmoderna verkligheten framhålls ofta vikten av att alla 
kan göra sina röster hörda.  

Inom den nutida utbildningspolitiken opererar emellertid å andra sidan också 
en marknadsdiskurs, där demokrati blir synonymt med valfrihet. Elever och 
föräldrar konstrueras som kunder, och den goda lärarens uppgift är att 
tillhandahålla de tjänster som kunderna efterfrågar. Diskurser, som knyter 
demokrati till social rättvisa och ökad jämlikhet, har därmed svårt att göra sig 
gällande. Marknadens ’demokrati’ innebär att endast ett fåtal resursstarka grupper 
har möjlighet att förverkliga ’demokratiska’ principer om valfrihet. I värsta fall tar 
den starke sig rätten att bestämma hur en god lärare ska vara och i förlängningen 
också vad ett gott samhälle skall innebära. I bästa fall kan valfriheten möjliggöra 
för den goda läraren att fundera över grundläggande frågor som har med 
demokrati och social rättvisa att göra. Men i så fall krävs gott om tid för 
reflektion, och den tiden förefaller inte finnas i våra dagars skolpraktik.411 
 

                                                 
410 Skolverket (1998).   
411 Jfr Berge & Johansson (2003). 



 
 

114

 

Den goda läraren: en fråga om kön och klass? 
Eftersom de två lärargrupper jag undersökt ursprungligen bestod av enbart män, 
har den här historien i hög grad handlat om deras genealogiska maskulinitet. Vissa 
element i läroverkslärarnas medelklassmaskulinitet har levt kvar under historiens 
gång, trots att de inte varit förenliga med den diskursiva konstruktionen av goda 
lärare på den statliga arenan. Både ämnesexperten och den moraliska auktoriteten 
är innebörder som aktiveras i Skolvärlden även under 1990-talet.  

Yrkeslärarnas genealogi handlar om en hybridisk maskulinitet där element från 
arbetarklassen blandas med olika medelklassymboler. Idag väger de senare 
symbolerna tyngre än förr, främst kanske på grund av kunskapssamhällets 
mäktiga diskurs, där hela arbetarklassen som diskursiv konstruktion är så gott som 
upplöst: när alla yrken anses kräva en lång teoretisk utbildning, blir ju alla 
yrkesverksamma mer eller mindre medelklass. I denna diskurs blir också 
arbetarens praktiska yrkeskunnande en bräcklig grund för yrkeslärarens identitet, 
eftersom det så snabbt blir föråldrat. Därmed konstrueras yrkesläraren i första 
hand som lärare och del i hela det lärarkollektiv, som har till  uppgift att fostra 
framtidens demokratiska medborgare.  

Vissa arbetarklasselement i yrkeslärarnas genealogiska maskulinitet är dock 
fortfarande aktiva. I Yrkesläraren uttrycks då och då ett förakt för 
skrivbordsmänniskorna, tjänstemännen och professorerna som beskrivs som verk-
lighetsfrämmande. De är inga riktiga män. Nej, en riktig karl står liksom yrkes-
läraren stadigt med en fot i praktiken och den andra nästan lika stadigt i teorin.  

Vilken roll spelar då kvinnor och kvinnlighet i den här historien? De utgjorde 
länge en minoritet bland läroverkslärarna, och än i dag är de en försvinnande liten 
del av arvtagarna till den praktiska yrkesskolans lärare i industri och hantverk. 
Men på den statliga arenan har dock strävandena varit att omforma lärarkåren i 
enlighet med en kvinnligt symbolisk norm: Den progressiva pedagogiken bygger 
ju på en genealogisk medelklasskvinnlighet.412 Den goda modern blir därmed 
prototypen för en god lärare, inte ämnesexperten och den moraliska auktoriteten. I 
Skolvärlden är det också nästan enbart män som gör motstånd mot statens försök 
att omkonstruera lärarnas subjektiviteter. De kvinnor som tar till orda i den frågan 
är i större utsträckning villiga att betrakta sig själva och sin uppgift som lärare 
utifrån de positioner som tillhandahålls på den statliga arenan.  

På den statliga arenan konstrueras dagens lärare i den målstyrda skolan som 
autonoma och professionella. Men trots detta ger kärnämneslärarna uttryck för en 
minskad frihet och minskad professionell status, vilket tyder på att de upplever sin 
medelklasstatus som hotad. Många element i det som ingick i deras genealogiska 
medelklassidentitet är inte heller längre verksamma. Uppgiften är t.ex. inte längre 
att i meritokratisk anda sortera fram en elit utan att hjälpa och stödja alla 
ungdomar att fullfölja sina gymnasiestudier. Statusen som statliga ämbetsmän har 
gått förlorad, och det nya arbetstidsavtalet har förvandlat läraryrket till ett vanligt 
åtta-till-fem-jobb hävdas det. Statliga krav på samverkan mellan lärare bidrar 

                                                 
412 Walkerdine (1992). 
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också till att den individuella friheten i yrkesutövningen minskat. Och sist, men 
inte minst: statliga försök att destabilisera gränser mellan olika lärarkategorier i 
syfte att göra dessa mer jämställda, har också urholkat kärnämneslärarnas status. 
Läroverkslärarna befann sig i toppen av lärarhierarkin, och deras arvtagare i 
dagens gymnasieskola blir därför också förlorare när den hierarkin raseras.413 

Yrkeslärarna skulle kunna sägas representera vinnarna i statens försök att 
konstruera en enhetslärare. Men som alltid har myntet två sidor: även om det 
officiella målet varit att avskaffa statusskillnader mellan teori och praktik, så har 
statens försök att omkonstruera yrkeslärarkåren utgått från de teoretiska 
ämneslärarna som norm. Så hade exempelvis en utredning om utbildningen av 
yrkeslärarna titeln ”Höj ribban!”, vilket syftade på att dessa lärares teoretiska 
kompetens måste höjas.414  

Avslutningsvis vill jag påpeka att det bara varit möjligt att fånga ett fåtal 
aspekter av det diskursiva spel som utmynnar i konstruktionen av goda 
gymnasielärare.  Mina slutsatser om hur kön och klass opererar gäller bara för de 
arenor jag undersökt och dessutom bara för det urval av texter som gjorts från 
dessa. Det går inte att säga något om hur representativa de som kommer till tals i 
lärartidskriften är för hela lärarkåren. Men de illustrerar ändå det komplexa 
samspelet mellan olika diskurser och hur element från den genealogiska  
läroverksläraren fortfarande kan vara verksamma i lärares  konstruktion av sig 
själva som goda lärare. 

                                                 
413 Diskurser där lärare tillskrivs en minskad status och samtidigt kritiserar detta diskursiva 

faktum är enligt Wiklund (2006) framträdande också i de diskurser som aktiveras på Dagens 
Nyheters mediaarena.  

414 SOU 1994:101. Resultatet blev att det krävs minst 60 högskolepoäng eller kvalificerad 
yrkesutbildning av samma omfattning för att bli karaktärsämneslärare. På så sätt ska den 
fackteoretiska kompetensen höjas. Genom LUK-reformen har även den pedagogiska utbildningen 
förstärkts genom att den gjorts obligatorisk och utökats till tre terminer (60 poäng).  
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