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Sammanfattning 

Lärarkåren är en yrkeskår vars status är omdiskuterad. Yrket är inte professionellt i samma utsträckning 

som t.ex. läkaryrket, utan är istället att betrakta som semiprofessionell. Yrket har under 1900-talet 

genomgått en professionaliseringsprocess och har under historien rört sig närmare eller längre ifrån att 

uppfylla kriterierna för att räknas som en profession. Denna studie utforskar denna 

professionaliseringsprocess genom att undersöka diskussioner av elevproblem i lärarförbundets 

medlemstidning under perioden 1950-2010 och det är diskussionernas diskursiva grund som analyseras 

och detta med fokus på vilka som uttalar sig, hur påståenden legitimeras och med vilken blick problemen 

betraktas. Uppsatsen diskuterar sedan vad denna diskursiva grund säger om lärarkårens 

professionaliseringsprocess och yrkets vetenskapliga teori och autonomi. Studiens viktigaste resultat är att 

perioden 1950-1990 är en tid då påståenden om elevproblem i allt högre grad görs av lärare, legitimeras 

genom den pedagogiska vetenskapen och betraktas med en relationell blick samt en tid då lärarkårens 

vetenskapliga teori och autonomi stärks, vilket visar att det sker en professionalisering av läraryrket under 

denna tid.  Studiens resultat visar även att perioden 1990-2010 är en period där förändringstendenserna 

inte är lika tydlig. 

Nyckelord 

Lärare, skolan, professionalitet, elevproblem, 1900-talet. 

Abstract 

The teaching profession is a profession which status is discussed. The profession is not professional in the 

same extent as the profession of medic and is considered to be semi-professional. The teaching profession 

has undergone a process of professionalization and has through history been moving closer or farther 

away from that status of a professional profession. This study explores this process of professionalization 

in Sweden by examining discussions of student related problems in the member magazine of the teachers 

union during the period 1950-2010. It is the discursive basis of the discussions that is analyzed and the 

focus is on which profession the one who are speaking belongs to, how the claims are legitimized and 

through which gaze problems are considered. Then the paper discusses what this discursive basis says 

about teachers' process of professionalization and the profession's scientific theory and autonomy. The 

study's main findings is that the period 1950-1990 is a time when claims about student problems are 

increasingly made by teachers, legitimized by the pedagogical science, viewed with a relational gaze and 

a time when teachers' scientific theory and autonomy strengthens, which shows that there is a process of 

professionalization of teachers during this time. The study results also show that the period 1990-2010 is 

a period where change trends are not so clear. 
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Inledning 

Läraryrkets status har på senare tid diskuterats i såväl massmedia och svensk politik som 

forskningssammanhang.1 Har yrket minskat i status? Vad ska göras för att höja dess status? 

Frågor som inte bara ställs idag utan som följt lärarna, och drivits av dem, ända sedan 1842 

års folkskolestadga blev startskottet för den svenska folkskolan och en yrkeskår som arbetar 

med att utbilda det svenska folket.2 Bredvid frågor om status och professionalitet har 

lärarkåren identifierat problem på skolan och svårigheter i den dagliga verksamheten. Den har 

tidigt varit organiserad, uttryckt sina åsikter i lärarfackens medlemstidningar och genom sitt 

inflytande över utbildningspolitiska reformer varit delaktig i formandet av samhället.3 Ett 

problem som återkommande har diskuterats i dessa tidningar har varit elever som ses som 

avvikande från det normala och som problematiska i skolans verksamhet. 

   I en tidigare kandidatuppsats i historia, Skolsvårigheter, har jag studerat dessa diskussioner 

om elevrelaterade problem i lärarförbundets medlemstidning. Det visade sig att i 

diskussionerna är lärare inte den enda yrkeskår som uttalar sig. Istället är elevproblem är ett 

område där även experter inom medicin och psykologi kommer till tals.4 Här möts alltså 

lärarkåren och andra professioner och i artiklarnas diskussioner kan ett förhållande mellan 

dessa olika yrken utläsas. I uppsatsen Skolsvårigheter var syftet med uppsatsen att undersöka 

vad som ansågs som problematiskt beteende hos elever under 1900-talet andra hälft. Denna 

uppsats utforskar även denna ett en historisk process, men placerar sig inom den sociologiska 

professionsforskningen där Magali Sarfatti Larson med The Rise of Professionalism: a 

Sociological Analysis är den som framförallt studerat kampen mellan olika professioner, 

genom att den använder sig av diskussioner av elevproblem för att undersöka lärarkårens 

professionaliseringsprocess åren 1950-2010.5 I Uppsatsens nästa del där terorier och tidigare 

forskning redovisas kommer en precisering och konkretisering av studiens syfte och frågor. 

                                                 
1 Exempel på detta är Legitimation för lärare och förskollärare regeringens proposition 2010/11:20, 
Regeringen, Stockholm, 2010 http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/39/33/31b9e312.pdf, s. 75, och Johanna 
Ringarp, Professionens problematik - Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling, Makadam, 
Lund, 2011. 
2 Sofia Persson, Läraryrkets uppkomst och förändring - En sociologisk studie av lärares villkor, organisering 
och yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen i Sverige ca. 1800-2000, Göteborg 2008, s. 391-392, s. 
395 och s. 410.  
3 Persson 2008,  s. 395. 
4 Enrique Viale, Skolsvårigheter, kandidatuppsats, Stockholms universitet, historiska institutionen 2011. 
5 Magali Sarfatti Larson, The rise of professionalism: a sociological analysis, University of California 

Press, Berkeley, 1977. 
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Teori och tidigare forskning 

De två begreppen profession och diskurs är bärande för denna studie och jag kommer att låta 

dessa två dra upp huvudlinjerna i nedanstående genomgång av teori och tidigare forskning. 

Till att börja med presenteras professionsbegreppet och forskning kring läraryrkets 

professionaliseringsprocess, vilket följs av en redogörelse av diskursbegreppet och tidigare 

forskning om elevproblem och den diskursiva grund utifrån vilken dessa förstås. Uppsatsens 

teoretiska avsnitt avslutas med att använda den tidigare forskningen för att formulera studiens 

syfte och forskningsfrågor. 

Professionalitet  

Teori och tidigare forskning redovisas här genom att inledningsvis definiera 

professionsbegreppet och sedan presentera tidigare forskning som fokuserar just läraryrkets 

professionaliseringsprocess. 

Professionsbegreppet 

Innan vi kan diskutera läraryrkets professionalisering måste professionsbegreppet definieras 

och redas ut. En genomgång av forskning om begreppet i allmänhet, och i relation till 

läraryrket i synnerhet, ger vid handen fyra kännetecken för ett professionellt yrke, en 

profession. Dessa fyra kännetecken är att yrket bygger på en systematisk teori, har auktoritet, 

autonomi och en av yrkeskåren egenkontrollerad yrkesetik. Med systematisk teori menas att 

yrket har en akademisk utbildning med ett huvudämne, som i exempelvis läkarkårens fall är 

medicin, och därigenom står på en vetenskaplig grund. Auktoritet uppnås i ett yrke genom 

behörighetskrav eller legitimation utestänger ickebehöriga från yrkesutövande. Den 

yrkesmässiga autonomin utgörs av den möjlighet till självbestämmande över arbetsmetoder 

som utövaren inom yrket har, så ju mindre en överordnad kan diktera tillvägagångssättet inom 

yrket desto professionellare är detta. En egenkontrollerad yrkesetik är etiska riktlinjer och 

principer som yrkeskåren själv utformat, skall följa och som övervakas av ett etiskt råd, en 
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nämnd eller liknade.6 Den process där yrken närmar sig dessa för professionsbegreppet fyra 

kännetecknade kriterier är professionalisering och när yrken rör sig bort från dem sker en 

deprofessionalisering. I denna process ordnas yrken hierarkiskt och yrkesutövarnas lön, 

arbetsvillkor, aktning och respekt påverkas.7 

Läraryrket och professionsbegreppet 

Läraryrkets professionalitet och om det över tiden skett en professionaliseringsprocess för 

kåren eller snarare en deprofessionalisering av yrket avhandlas i tidigare forskning i 

förhållande till de fyra ovan nämnda punkterna. Genomgående diskuterar både internationell 

och svensk forskning läraryrket som semiprofessionellt, vilket innebär att det helt och fullt 

inte uppfyller kännetecknen för professionsbegreppet.8 När det gäller den systematiska teorin 

finns den i lärares ämneskunskaper, men de båda forskarna Gunnel Colnerud och Kjell 

Granström pekar på att lärarna saknar ett utvecklat vetenskapligt språk kopplat till 

yrkespraktiken.  Auktoriteten är hos lärarkåren inte lika stark som hos yrken med legitimation 

då lärare visserligen skall vara behöriga men kan ersättas av outbildade vikarier.9 Läraryrkets 

självbestämmandet över arbetsmetoder är starkt när det kommer till utformning av 

undervisning och bedömning av elevers kunskaper, medan skolledares möjlighet att styra över 

lärares arbetstid är ett tecken på brister i yrkets autonomi.10 Lärarkåren har en gemensamt 

formulerad yrkesetik och etiska riklinjer men då dessa inte är etablerade och kända av alla 

inom kåren gör detta att även det fjärde och sista kännetecknet för professionalitet inte kan 

sägas vara till fullo uppfyllt av läraryrket och dess kår.11 

  Istället för att tala om huruvida läraryrket är proffesionelt eller ej är dess förhållande till 

professionalitetsbegreppet intressant att studera som process av professionalisering och 

deprofessionalisering över tid. Ingrid Carlgren och Ference Marton pekar på tre faser i denna 

                                                 
6Sarfatti Larson, The rise of professionalism: a sociological analysis, University of California Press, Berkeley, 
1977, s. 50-51; Andrew Delano Abbott, The system of professions: an essay on the division of expert labor, 
University of Chicago Press, Chicago, 1988, s. 84; Gunnel Colnerud och Kjell Granström, Respekt för 
läraryrket: om lärares yrkesspråk och yrkesetik, 2:a upplagan, Stockholms universitets förlag, Stockholm, 2002, 
s. 15-16; Ringarp 2011, s. 28; Sara Irisdotter, Ann Paulin, och Kirsten Grönlien Zetterqvist, Etik i professionellt 
lärarskap, Gleerup, Malmö, 2009, s. 11; Christina Florin, Kampen om katedern: feminiserings- och 
professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906, Almqvist & Wiksell, Umeå, 
1987, s. 72 samt Ingrid Carlgren och Ference Marton Lärare av i morgon, Lärarförbundets förlag, Stockholm, 
2000, s. 105. 
7 Colnerud & Granström 2002, s. 20. 
8 Dan C. Lortie, ”The Balance of Control and Autonomy in Elementary School Teaching”, i Etzioni Amitai 
(red.), The semi-professions and their organization. Teachers, nurses, social workers, New York 1969, s. 1-53, 
Colnerud & Granström 2002, s. 19; Ringarp 2011, s. 29. 
9 Colnerud & Granström 2002, s. 19 
10 Colnerud & Granström 2002, s. 17; Ringarp, s. 183.  
11 Colnerud & Granström 2002, s. 18. 
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process för den svenska lärarkåren. En fas av professionalisering från slutet av 1800-talet till 

mitten av 1900-talet, en fas av deprofessionalisering från 1950-talet till 1980-talet och en fas 

av reprofessionalisering som startar på 1990-talet. Utmärkande för den första fasen, där 

läraryrket närmare professionalitetsbegreppet, är att utbildningen för lärare förlängs och 

ämnet pedagogik som vetenskaplig disciplin etableras. I den andra fasen, där läraryrket rör sig 

bort från professionalitetens kännetecken, så tappar fackförbunden lärarutbildningen till 

staten, psykologin som vetenskap och psykologer stärker sina positioner i skolan och 

undervisningsteknologiska produkter som minskar lärares autonomi styr undervisningen. 

Carlgren och Marton ser den tredje fasen som en period av reprofessionalisering med tvekan, 

här ses lärarnas ökade inflytande över skolundervisningens utformande som något som stärker 

den under den föregående fasen förlorade autonomin.12  

   Reprofessionaliseringsfasen från 1990 och frammåt kan jämföras med Colnerud och 

Granströms diskussion av vad som skett nu på senare tid inom läraryrket. I likhet med 

Carlgren och Marton pekar de på att läraryrket har professionaliserats under den senaste tiden 

i och med att autonomin ökat och de lägger även till att införandet av allmänt 

utbildningsområden i lärarutbildningen och införandet av en gemensamt formulerad etisk kod 

stärker den egna systematiska teorin och den egenkontrollerade yrkesetiken.13 Eva Forsberg 

och Erik Wallin stödjer i sin forskning delvis bilden av att lärares autonomi stärks från och 

med 1990-talets övergång till målstyrning och det medföljande ökade handlingsutrymmet för 

lärarna, samtidigt som de ser den statliga kontrollen i from av skolinspektion, 

kvalitetsredovisningar och nationella prov som möjliga hot mot denna autonomi.14 

   Mot denna bild av den senaste tidens reprofessesionalisering står Johanna Ringarps resultat i 

hennes avhandling om skolans kommunalisering. Hon argumenterar där för att lärarnas 

kunskapsbas, den systematiska teorin, om den sätts i relation till befolkningen i stort förlorat i 

värde. Lärarna är idag till skillnad från för några decenier sedan endast en av flera yrkeskårer 

med flerårig högskoleutbildning. Ringarp ifrågasätter även den ökade autonomin för lärare då 

kommunaliseringen 1989 betydde att skolledare fick större inflytande över lärarkårens 

arbetstid.15 De deprofessionaliseringstendenser som Ringarp pekar på diskuteras även av 

Niklas Stenlås i dennes kunskapsöversikt av vad reformer på skolans område medfört för 

                                                 
12 Carlgren & Marton 2000, s 105-107. 
13 Colnerud & Granström 2002, s. 17-18. 
14 Eva Forsberg och Erik Wallin (red.), Skolans kontrollregim - ett kontraproduktivt system för styrning?: en 
antologi, HLS förlag, Stockholm, 2006, s. 14-15.  
15 Ringarp 2011, s. 183-184. 
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konsekvenser för lärarkåren under åren 1989-2009. Hans slutsats är att kårens autonomi 

minskat och lärarutbildnings akademiska nivå sjunkit.16  

Sammanfattning 

Tidsperioden som denna studie syftar undersöka, åren 1950-2010, har alltså diskuterats i 

tidigare forskning om läraryrkets professionalitet, men hur skall den sammanfattas? Jag vill 

lyfta fram att sammantaget framträder en bild där undersökningsperiodens tidiga år är början 

på en fas av deprofessionalisering av läraryrket. Detta då den vetenskaplig teori, i och med att 

lärarkårens akademiska ämne pedagogik förlorar mark till förmån för psykologin, och 

autonomi, i och med införandet av timplanestyrd undervisning , är kännetecken för 

professionalitet som försvagas. Under 1980-talet vänder trenden mot en professionalisering av 

kårens då dess yrkesetik stärks och där det, även om det i forskningen är omdiskuterat, går att 

argumentera för att dess autonomi ökar och den vetenskapliga teori som yrket baseras på 

stärks. Viktigt att notera är även att när det gäller läraryrkets auktoritet kommenteras inte 

detta av tidigare forskning i samband med professionalisering som process, utan här är 

forskningen enig i att detta är ett kännetecken för professionalitet som lärarkåren inte når upp 

till idag och inte heller har gjort under tidigare år. 

   Jag ser det som intressant att det i forskningen finns frågetecken kring den senaste tidens 

utveckling och huruvida den senaste tiden skall förstås som en professionaliseringsprocess 

eller ej. Det framförallt kring yrkets vetenskapliga teori och autonomi som dessa frågetecken 

reser sig. Därför kommer denna uppsats framförallt att studera dessa två delar av 

professionsbegreppet och för att kunna studera dessa har jag, som tidigare nämnts, valt ett av 

läraryrkets områden där lärarna möter andra yrken och professioner, nämligen elevproblem, 

då jag i lärarkårens förhållningssätt till andra yrken vill visa i vilken utsträckning de ovan 

nämnda kännetecknen för professionsbegreppet stärks eller försvagas åren 1950-2010. 

Diskursbegreppet 

För att kunna fördjupa professionsbegreppet och lärarkårens professionaliseringsprocess, samt 

att länka denna till diskussioner av elevproblem kommer nu diskursbegreppet att introduceras 

på ett först brett och allmänt sätt och sedan just i relation till forskning om elevrelaterade 

problem på skolans område. 

                                                 
16 Niklas Stenlås, En kår i kläm: läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier, 
Finansdepartementet, Regeringskansliet, Stockholm, 2009, s. 94-96. 
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Poststrukturalismen 

Jag väljer att närma mig diskursbegreppet genom att först redogöra för poststrukturalismens 

utgångspunkter. Den poststrukturalistiska teoribildningen är ett ifrågasättande av att det skulle 

finnas en objektiv sanning och istället ses sanning och verklighet som sociala 

överenskommelser och konstruktioner vilka kan se olika ut i olika samhällen och sociala och 

historiska sammanhang.17 Detta gör att fenomen och kategorier aldrig kan förstås objektivt 

utan alltid förstås som konstrueras i en kontext. Något blir då sant när det finns en enighet 

kring vad som är sant och det poststrukturalistiska intresset riktas mot den processen, 

maktkampen, som föregår att en sanning etableras. Ett exempel på detta är när Michel 

Foucault studerar hur det rationella förnuftet och vetenskapen normaliserar sig självt genom 

att utpeka och kategorisera vansinnet.18 Vetenskapen i form av medicinsk och psykologisk 

expertis, med hela institutioner uppbyggda kring sig, är i denna process starka maktfaktorer 

som producerar tänkande och tal om vad som är normalt och vad som är avvikande och 

problematiskt.19  

Diskursbegreppet 

För Foucaults forskning är det framförallt utsagor och det som sägs och skrivs som blir 

studerat. Han motiverar sitt intresse för utsagan utifrån antagandet att språket inte på ett enkelt 

sätt bara återger verkligheten utan även är med och formar den. Därför ses inte heller språk 

och handling och idé och verklighet och som distinktioner och skilda från varandra. Det 

talande eller skrivande subjektet blir undersökt och vad som fokuseras i detta utforskande är 

diskursen. En diskurs är det sätt på vilket det är möjligt att uppfatta, tänka på, och tala om ett 

visst fenomen i en viss tid, det regelsystem som utgör grunden för ett samtal eller en 

diskussion och som legitimerar vissa kunskaper och skänker auktoritet till uttalanden och 

påståenden. I det dagens samhället stödjer sig diskurser framförallt på vetenskapen som garant 

för vad som är sant medan det för ett hundratal år sedan var religionen.20  

   En diskurs omfattning kan diskuteras. Det är vanligt att forskning som använder sig av 

diskursbegreppet avgränsar diskursen till en vetenskaplig disciplin, en yrkeskår eller ett 

                                                 
17 Assarson, Utmaningar i en skola för alla – några filosofiska trådar, Stockholm, 2009, s. 153. Verkligheten 
som socialt konstrueras behandlas djupare i Peter Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi – Hur 
individen uppfattar och formar  sin verklighet, Falun, 2008. 
18 Foucault, Michel, Vansinnets historia under den klassiska epoken, Stockholm, 1972. 
19 Foucault, Michel, Diskursens ordning, Stockholm, 1971.  
20 Göran Bergström och Kristina Boréus (red.), Textens mening och makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig text 
och diskursanalys, Lund, 2005, s. 305-309; Heine Andersen och Lars Bo Kaspersen, Klassisk och modern 
samhällsteori, Lund, 1999, s. 351; Assarson 2008, s. 15 samt Foucault 1971, s. 13-15. 
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fenomen och då talar om exempelvis den psykologiska vetenskapens diskurs, en lärarkårens 

diskurs eller könsdiskurser. Utöver dessa tankar om att språk och verklighet hänger ihop och 

att diskussioner och påståenden grundas i ett regelsystem rymmer diskursbegreppet även ett 

maktperspektiv. Diskurser rymmer utestängningsmekanismer som i form av de relationer som 

diskursen erbjuder kontrollerar och reglerar människans liv, relationen mellan vad som ses 

som normalt och avvikande, friskt och sjukt och vad som ses som sant och falskt.21 Det finns 

dynamiska inslag inom en diskurs och deras inre regelsystem kan förändras över tid. Foucault 

intresserar sig för just dessa diskursiva förändringar. Dynamik och förändring kan alltså ske 

inom en diskurs, men det är även intressant att se förändring i de interdiskursiva 

beroendeförhållanden. Förhållandet mellan en diskurs och en annan, som exempelvis 

förhållandet mellan lärarnas diskurs om elevproblem och den psykologiska och medicinska 

expertisens diskurs om samma problem, är de interdiskursiva beroendeförhållandena.  

Elevproblem och diskursbegreppet 

Forskning på det svenska utbildningsväsendet pekar på att det aldrig i den svenska 

utbildningshistorien funnits en skola för alla och det har ständigt pågått en diskussion om 

elevproblem och elever som avviker på så sätt att de inte klarar av en normal skolgång.22 Eva 

Hjörne och Roger Säljö visar att denna diskussion om det avvikande och problematiska 

förändrats genom historien beroende av interdiskursiva förhållanden och om diskursen om de 

avvikande barnen dominerats av religion eller vetenskaper som psykologi och biomedicin. De 

visar hur 1800-talets tal om elevproblem dominerats av en moralisk/religiös diskurs, det tidiga 

1900-talet av en psykologisk/medicinsk diskurs, 1930-talet av en pedagogisk/medicinsk 

diskurs, 1960-talet av en social och psykologisk diskurs och 1990-talet och frammåt av en 

biomedicinsk diskurs. Vad som betraktats som avvikande har förändrats med olika 

diskurserna i sin respektive tidsperiod och författarna lyfter alltså fram att diskussioner om 

och kategoriseringar av elevproblem är sociala konstruktioner och att det är den vetenskapliga 

expertis som dominerar diskussionen som  avgör vad som är ett problem och vad som inte är 

detta.23 Då Hjörne och Säljös forskning bygger på en genomgång av en mängd tidigare 

forskning anser jag att den står på en stabil grund. Ett exempel på den forskning de använder 

sig av är en undersökning av Mats Börjesson och Eva Palmblads om vad som under 1900-

                                                 
21 Bergström & Boréus 2005, s. 311. 
22 Eva Hjörne & Roger Säljö, Att platsa i en skola för alla - elevhälsa och förhandling om normalitet i den 
svenska skolan, Göteborg 2008, s. 26. 
23 Hjörne & Säljö, 2008, s. 55. 



8 

 

talet betraktats som problematiska barn. Börjesson och Palmblad har studerat dokument som 

karaktärsbeskrivningar och klassifikationsscheman från institutioner för så kallade 

problembarn under tidsperioden 1930-1990. Dessa dokument är producerade av medicinsk 

expertis som psykologer, psykiatriker och läkare. I sin forskning pekar författarna, i likhet 

med Hjörne och Säljö, på den vetenskapliga expertisens viktiga roll som dominerande 

diskursen och legitimerande kategoriserandet av det problematiska hos unga, och de betonar 

att ”de vardagliga moraliska problemuppfattningarna måste kläs i vetenskapliga termer och 

föras i land med en vetenskaplig procedur”.24 En annan likhet mellan de båda författarparen är 

att även Börjesson och Palmblad lyfter fram att ur ett längre historiskt perspektiv har 

vetenskapen ersatt religionen som grund för att upprätthålla sanningen och dominera 

diskursen kring och konstruktionen av det avvikande och problematiska.25 Ett av Börjesson 

och Palmblads resultat i undersökning är att de finner fyra grunder för särskiljande, att elever 

skiljts från en normalklass och undervisas i mindre grupp eller på en specialanpassad skola, 

under den studerade perioden. Dessa fyra grunder är elever med kroppslig sjukdom och 

funktionshindrade, elever som bryter mot skolans ordning, elever som inte hinner med i 

undervisningen och slutligen elever som mobbas.26 Jag ser särskiljandet som en ett tecken på 

att något ses som ett problem och inte fungerar i verksamheten och kommer att använda dessa 

för att identifiera elevproblem och möjliggöra ett urval av empiri. 

Det punktuella och det relationella synsättet 

Till den diskursiva grund som lärares diskussioner kring elevproblem står på kan, förutom den 

ovan presenterade legitimeringen av sanningen, även lärarnas synsätt på elever läggas. Två 

från varandra skiljda sätt att se på elever presentaras av Moira von Wright. Dessa två synsätt  

är det punktuella och det relationella perspektivet. I det första perspektivet ses personlighet 

och anlag som direkt knutna till eleven och kan förstås utan att hänsyn till det sociala 

sammanhanget. I det andra pespektivet ses inte eleven som en isolerad varelse utan dess 

handlingar och egenskaper förstås i relation till det aktuella sammanhanget.27 I diskussioner 

av elevproblem är synsättet av vikt då det punktuella tillskriver problemen till eleven medan 

det relationella ser problemet som uppkommen i en viss social situation, alltså kopplad till 

                                                 
24 Mats Börjesson och Eva Palmblad, I problembarnens tid - förnuftets moraliska ordning, Stockholm, 2003, s. 
217. 
25 Börjesson & Palmblad 2003, s. 335-336. 
26 Börjesson & Palmblad 2003, s. 9-10. 
27 Moira von Wright, ”Det relationella perspektivets utmaning - en personlig betraktelse”, Att arbeta med särskilt 
stöd - några perspektiv, Skolverket, Stockholm, 2002, s. 11. 
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exempelvis skolans organisering, undervisningens utformning eller hemförhållanden, och 

svagare kopplad till eleven. 

   Jag kopplar den relationella blicken på elevproblem till lärarkårens autonomi. Om en lärare 

har handlingsutrymme att förändra undervisning och anpassa den efter elevers särskilda behov 

möjliggör detta ett relationellt synsätt, samtidigt som det när ett relationellt synsätt 

förekommer väcker en tanke om ett diversifierat arbetssätt för lärarkåren. På ett omvänt sätt är 

det för en lärare som saknar möjligheten att anpassa undervisningen också svårare att se 

elevproblem ur det relationella synsättet. Jag vill genom att se blicken på elevproblem som ett 

inslag i den diskursiva grund på vilken diskussioner av dessa problem står på möjliggöra en 

koppling till autonomi och professionsbegreppet.  

Sammanfattning  

I denna uppsats kommer jag att låta mig inspireras av poststrukturalismen och 

diskursbegreppet på så sätt att jag ser språket och den skrivna texten som ett viktig 

undersökningsobjekt. Detta inte bara därför att den är ett avtryck av verkligheten utan därför 

att den även formar verkligheten. Även studiens metodval och analys som nedan kommer att 

beskrivas är alltså kopplat till denna teoribildning vilket hjälper mig att uppmärksamma de 

diskursiva grunder som  diskussioner av elevproblem står på. Framförallt kommer jag att 

intressera mig för hur påståenden om elevproblemen legitimeras och då uppmärksamma den 

vetenskapliga teori som ligger bakom legitimeringen av dessa påståenden. Jag kommer även 

att vara uppmärksam på ur synsätt elevproblem betraktas. 

   Den ovan redovisade forskningen kring elevrelaterade problem visar att detta är ett område 

där lärarkåren möter andra yrken som läkare och psykologer. Forskningen visar även att den 

diskursiva grund som diskussioner av elevproblem står på och legetimering av påstånden 

inom denna diskussion genom historien dominerats av medicinsk och psykologisk expertis 

och därmed även de vetenskapliga teorier som dessa experter baseras på. Tidigare forskning 

pekar på att denna studies undersökningsperiod börjar i en tid där diskussioner av 

elevproblem domineras av både pedagogik och medicin, att diskussionerna på 1960-talet allt 

mer kom att domineras av sociologisk och psykologisk teori fram till 90-talet, vilka därefter 

kommit att ge plats för den biomedicinska vetenskapen som en diskursiv grund för att förstå 

och diskutera dessa elevproblem. Denna periodisering som tidigare forskning ger av 

elevproblemens diskursiva grund är intressant att jämföra med lärarkårens faser av 

professionalisering och deprofessionalisering. När vi betraktar dem tillsammans framträder en 

fas fram till 1990 där pedagogik som vetenskapligt teori tappar i förhållande till andra yrkens 
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teoretiska grund, vilket även går igen hos professionsforskningen, följt av en fas efter 1990 

där lärares vetenskapliga teori fortsätter att lysa med sin frånvaro för att förklara elevproblem, 

samtidigt som lärares professionalitet diskuteras både som professionalisering och 

deprofessionalisering. 

Syfte och Forskningsfrågor 
Den senaste tidens debatt inom massmedia och politik om läraryrkets status visar att det är 

angeläget att belysa detta område. Tidigare forskning pekar på att lärarkårens  

professionaliseringsprocess inte på något sätt är enhetlig och entydig. Jag vill till den tidigare 

forskning om läraryrkets professionalitet ge ytterligare ett bidrag genom att belysa ett i just 

proffesionssammanhanget sällan diskuterat område, diskussioner av elevproblem, och på detta 

sätt fördjupa kunskapen om denna process. Uppsatsens syfte är att undersöka lärarkårens 

professionaliseringsprocess åren 1950-2010, detta genom att analysera diskussioner av 

elevproblem i artiklar från denna tidsperiod i Lärarförbundets medlemstidning med ett fokus i 

analysen som läggs på vilken vetenskapliga teori som används samt yrkets autonomi. För att 

göra detta kommer frågan om vilken diskursiv grund som diskussioner av elevproblem står på 

att besvaras och detta framförallt genom att intressera mig för hur påståenden legitimeras och 

med vilken blick dessa problem betraktas. Följande frågor har studien för avsikt att besvara: 

 

 På vilken diskursiv grund står diskussionerna om elevproblem under åren 1950-2010? 

 Vilka yrken uttalar sig? 

 Hur legitimeras påståenden om elevproblem? 

 Med vilken blick betraktas elevproblem? 

 Vad säger den diskursiva grunden om lärarkårens professionaliseringsprocess 1950-2010? 

 Hur stark står sig läraryrkets vetenskaplig teori? 

 Hur ser läraryrkets autonomi ut?  
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Metod 

När nu studiens metodologiska tillvägagångssätt kommer att redovisas görs detta genom att 

först beskrivs studiens empiriska material och hur detta har valts ut, och därefter följer en 

redogörelse av hur analysen av detta material gått till och en metoddiskussion om validitet 

och reliabilitet. 

Empiriskt material och urval 

Denna studie bygger på en genomgång av ett material som utgörs av fyra årgångar ur 

fackförbundet Sveriges Lärarförbunds medlemstidningar. Det är de fullständiga årgångarna år 

1950 och år 1970 och alla nummer från januari till juli år 1990 och år 2010. Urvalet av detta 

material har gjorts i två steg. Först valet av tidning och sedan val av artiklar.  

   I ett första uraval har jag valt tidningen Folkskolan/Svensk Lärartidning som till 1970 byter 

namn till Lärartidningen/Svensk Skoltidning och efter ytterligare ett namnbyte heter Lärarnas 

tidning 2010. År 1950 gavs tidningen Folkskolan/Svensk Lärartidning ut av federationen 

Sveriges allmänna folkskollärareförening vilken vid denna tid samlade de tre fackförbunden 

Sveriges folkskollärarförbund, Sveriges folkskollärarinneförbund och Sveriges 

småskollärarinneförbund i en gemensam paraplyorganisation. Vid en sammanslagning 1967 

gick dessa förbund gick samman och då bytte tidningen namn till Lärartidningen/Svensk 

Skoltidning.28 I de utvalda tidningarna finns olika typer av artiklar som innehåller såväl 

information om utbildningspolitiska direktiv och reportage från elevers och lärares skolvardag 

och verksamhetsskildringar som information om utbildningsvetenskapliga rön, debattartiklar 

och insändare.  

   Efter en översiktlig genomgång av tidningarna i ovan nämnda årgånga har ett andra urval 

gjorts. I detta andra uraval har artiklar som diskuterar elevproblem valts ut för att ingå i 

analysen. För att avgöra huruvida en artikel diskuterar elevproblem eller ej har jag utgått från 

                                                 
28 Ett alternativt första urval hade varit tidningen Tidning för Sveriges Läroverk/Skolvärlden, en tidning som 
hette Tidning för Sveriges Läroverk fram till 1964 och då gavs ut av Läroverkslärarnas Riksförbund och som år  
1964 när detta fackförbund byter namn till Lärarnas Riksförbund kom att byta namn till Skolvärlden. Dock så 
organiserade detta förbund färre medlemmar vid de tidpunkter som denna studie gör nedslag i och av denna 
anledning har jag valt bort tidningen. Se Torbjörn Carle, Sven Kinnander och Sven Salin, Lärarnas Riksförbund 
1884-2000, s. 285; Karin Johansson & Ulf Fredriksson, Sveriges Lärarförbund 1967-1990, s. 39 samt  
Lärartidningen/Svensk Skoltidning, nr 3, 1990, s. 7. 
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Börjesson och Palmblads fyra kategorier; elever med kroppslig sjukdom och 

funktionshindrade, elever som bryter mot skolans ordning, elever som inte hinner med i 

undervisningen och slutligen elever som mobbas. Detta har resulterat i att det material som i 

denna undersökning analyseras är 67 artiklar, varav 13 artiklar från år 1950, 17 artiklar från år 

1970, 14 artiklar från år 1990 och 23 artiklar från år 2010. En översikt av dessa artiklar  

redovisas i tabell 1.29 

   Över den studerade perioden 1950-2010 ändrar studiens empiriska material karaktär. År 

1950 är artiklarna i tidningen få till antal men istället längre och artiklar på över fyra sidor är 

inte ovanligt. I 1950 års utformning saknas bilder och vad som idag skulle kunna omnämnas 

som läsvänlig layout. År 1970 har tidningen utformats på ett sätt som mer påminner om 

medlemstidningar av idag med bilder och kortare artiklar där de längsta är runt fyra sidor.  

Analysmetod 

Det empiriska materialet har analyserats på ett kvalitativt sätt där jag låtit mig inspireras av 

diskursanalysen. Diskursanalysen kan beskrivas som en analysmetod där texter, utsagor och 

språk analyseras för att uppmärksamma styrande föreställningar.30 I denna studie betyder det 

att jag har fokuserat den grund som samtalen i artiklarna står på, en grund där jag med hjälp 

av tidigare forskning valt att se legitimering av påståenden om elevproblem och den blick 

med vilken elevproblem betraktas som viktiga. För att identifiera hur legitimeringen görs har 

jag varit uppmärksam på vilken vetenskaplig teori eller plats som de som uttalar sig i 

artiklarna refererar till för att styrka sina påståenden. För att identifiera vilken blicken som 

betraktar problem har jag använt mig av det punktuella och det relationella synsättet. Dessa 

båda diskursiva grunder, legitimering och blick fungerar i denna uppsats som 

operationaliseringar för att senare kunna diskutera läraryrkets vetenskapliga teori, autonomi 
                                                 
29 De artiklar som det andra urvalet resulterat i redovisas närmare i bilaga 1-4. Bilagan lämnas vid 

förfrågan. 
30 Bergström & Boréus 2005, s. 32. 

 

Tabell 1. Empiriskt material   

  År 1950  År 1970 År 1990 År 2010 Sammanlagt 

1:a urvalet  Sidor  Ca 400  Ca 3000 Ca 2000 Ca 2000 Ca 7400 

2:a urvalet  Sidor   60  30 25 30 145 

  Artiklar  13  17 14 23 67 

Referens: Se Bilaga 1‐4.  

Anmärkningar: Antalet sidor är ungefärligt. 
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och professionalisering. Följande frågor är ledande i analysen av det empiriska materialet och 

är de frågor som jag ställt till de utvalda artilarna när dessa har bearbetats: 

 

 Yrke. Till vilket yrke hör den som uttalar sig (t.ex. skolledare, psykolog, lärare)? 
 

 Legitimering 
  

 Språk. Till vilken yrkeskår hör språket i artikeln hemma (t.ex. används 

pedagogiska begrepp, eller begrepp från psykologi, medicin, sociologi?)? 
 

 Plats. Varifrån hämtas beskrivningar och förklaringar till elevproblem ( är det 

t.ex. från skolans värld eller från medicinsk, klinisk experimentell forskning?)? 
 

 Blick. Vilket synsätt på elevproblem förekommer i artikeln (är det punktuellt eller 

relationellt)? 

Dessa frågor har omarbetats till ett analysschema för att jag på ett systematiskt sätt kunnat 

analysera det empiriska materialet. Analysschemat visas nedan i figur 1 och är det som ligger 

till grund för bilaga 1-4. 

 

   Min tanke är den att en professionalisering av lärarkåren äger rum om elevproblem i högre 

grad diskuteras av yrket lärare och med ett språk rotat i pedagogik, om den plats där 

erfarenheter görs som ligger till grund för beskrivningar av och förklaringar till elevproblem 

är skolan och om dessa problem ses med en relationell blick som ser eleven i ett sammanhang 

i skolans verksamhet. I grund och botten är det en diskurs som med hjälp av dessa frågor 

undersöks och det är alltså inte samtalets innehåll utan dess grund och lärares förhållande till 

andra yrken som undersöks i artiklar som diskuterar elevproblem. Jag vill även argumentera 

för att ovan preciserade frågorna går att länka till forskning om professionalitet i det att jag ser 

språket som ett uttryck för hur stark den vetenskapliga teorin hos lärarkåren är och blicken 

som kopplad till autonomin då en relationell blick kräver en lärare som har frihet att utforma 

undervisningen på en rad olika sett. 

Figur 1. Analysschema 

 

Artikel 

 

Nummer 

 

Sida 

 

Vilken typ av artikel?  Yrke  Språk  Blick 

 

Plats 

 

Övrigt 
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Metoddiskussion 
Studies empiriska material skall i denna uppsats användas för att identifiera den grund som 

diskussioner av elevproblem står på. Materialet ser jag som mycket användbart därför att det 

ger en möjlighet att jämföra olika tidpunkter och utifrån denna jämförelse sedan diskutera 

diskursiva förändringar i denna diskussion samt koppla detta till lärarkårens 

professionaliseringsprocess. Jag vill stödja mig på den poststrukturalistiska teoribildningen 

och se materialet inte bara som ett avtryck av verkligheten utan som något som även gör ett 

avtryck i verkligheten. Detta sker konkret genom att den tidning som här undersöks skickas 

hem till lärarförbundets medlemmar och förekommer på de flesta arbetsplatser där den bildar 

grund för samtal mellan lärarkollegor och har en påverkan på hur lärarnas diskussioner kring 

elevproblem ser ut. Det faktum att flera yrken möts i tidningens artiklar om just elevproblem 

möjliggör att identifiera förhållandet mellan dessa och vilken vetenskaplig teori som står sig 

starkast för att legitimera påståenden. Studiens empiriska material har alltså en förtjänst då det 

både speglar och är med och formar diskussionen som denna studie skall undersöka. Även det 

att materialet gör det möjligt att följa en längre process av kontinuitet och förändring av 

grunden av diskussionen av elevproblem är en viktigt förtjänst ger mig en möjlighet att i nästa 

steg kunna uttala mig om lärarkårens professionaliseringsprocess.  

   Dock går det att argumentera för att de diskussioner som förekommer i Lärarförbundets 

medlemstidning inte representerar de som faktiskt förs i skolans verksamhet. Tidning är 

producerad av ett fackförbund för lärare, med en redaktion som gör ett urval och har en 

politisk ståndpunkt. Detta gör troligtvis att de för tidpunkten mest politiskt inkorrekta 

åsikterna, både i tidningens insändare och de längre artiklarna, troligtvis inte publiceras. Då 

denna studie intresserar sig för förändringar över en längre tid är detta inte ett något stort 

problem. Jag menar att även om det empiriska materialet är styrt av en redaktion så är 

förändringstendenser i legitimering och blick något som skiner igenom i så stora tidsavstånd 

som 20 år mellan tidpunkterna för nedslagen. 

   En studies trovärdighet byggs upp av dess validitet och reliabilitet. I grunden handlar 

validitet om hur väl studiens metod besvarar de frågor som ställs.31 Eller om samma sak 

uttrycks med ett vokabulär med koppling till kvantitativ forskning, mäts vad som avses att 

mätas? Validiteten handlar i om hur väl studiens syfte täcks in av forskningsfrågorna och den 

operationalisering av frågorna som presenterats ovan i analysen samt om urvalet är relevant 

och svar på frågorna finns i de utvalda artiklarna. Då forskningsfrågorna i denna uppsats har 

                                                 
31 Bergström & Boréus 2005, s. 34. 
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stark koppling till tidigare forskning och de frågor som ställs till det empiriska materialet i 

analysen är diskuterat i relation till forskning och forskningsfrågor stärker detta studiens 

validitet. En studies reliabilitet handlar om hur systematiskt och noggrant det metodologiska 

tillvägagångssättet och analysmetoden är och då är urval, tolkning och systematik i 

analysfasen viktiga punkter.32 Då denna studies urval har gjorts utifrån de fyra kategorier av 

elevproblem som tidigare forskning presenterat, tolkningen redovisas i undersökningsdelen 

och analysen systematiserats med hjälp av ett analysschema anser jag att det fins en 

transparens och systematik som stärker reliabiliteten. 

Undersökning 

Undersökningens resultat kommer att redovisas genom en kronologisk presentation för de 

fyra nedslagsåren 1950, 1970, 1990 och 2010, vilken sedan följs av att de viktigaste 

förändringarna i den diskursiva grunden under perioden 1950-2010 sammanfattas och 

avslutningsvis genom att diskutera vad denna diskursiva grund säger om lärarkårens 

professionaliseringsprocess. 

Diskussioner av elevproblem 1950 

Det är framförallt tre ämnen som de artiklar som år 1950 diskuterar elevproblem uppehåller 

sig vid. Dessa tre ämnen är lärares rätt att aga, diagnosen ordblindhet och 

ungdomskriminalitet. Kring diagnosen ordblindhet uppstår en diskussion mellan Torsten 

Ramer som är överläkare för den mentalhygieniska verksamheten vid Stockhoms folkskolor  

och folkskoleinspektören Helge Hage. Hage ifrågasätter i en artikel diagnosens användbarhet 

för att förklara läs- och skrivsvårigheter, Ramer skriver en insändare till försvar för diagnosen 

vilken bemöts i samma tidningsnummer av folkskoleinspektören. Lärarnas rätt att aga elever 

försvaras av Rikard Lindahl som både är tidningens redaktör och rektor för folkskollärarnas 

utbildning. Hans artiklar är skrivna som ett svar på den diskussion som förs ute i samhället om 

avskaffandet av skolagan under 1950-talet och agans förmåga att avhjälpa disciplinproblem i 

skolan. Denna diskussion leder senare till avskaffandet av skolagan vid slutet av decenniet. I 

                                                 
32 Bergström & Boréus 2005, s. 35-36. 
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en insändare bemöts hans agaförsvar av en medlem i målsmännens riksförbund, Elsa 

Skäringer-Larson, som argumenterar för avskaffandet och Lindahl ger insändaren svar. I en 

rad artiklar diskuteras ungdomskriminaliteten. En byråchef för ungdomsvårdsskolorna, en 

polischef, en läkare och tidningens redaktör är de som författar artiklarna. Frågor om vad som 

är anledningen till ungdomarnas kriminella beteende, om det går att förhindra och hur detta 

skall göras dominerar diskussionen. 

Vilka uttalar sig om elevproblem 1950? 

Lärarkåren är en yrkeskategori som lyser med sin frånvaro i diskussionen av elevproblem år 

1950. Det är endast en artikel om elevrelaterade problem som är författad av en lärare. De 

som skriver och uttalar sig i artiklarna är framförallt en pedagogisk elit, dit jag räknar 

lärarutbildare som rektorn för folkskollärarutbildningen och folkskoleinspektören, samt en 

medicinsk expertis dit jag räknar läkare och psykologer. Andra som i likhet lärarkåren 

författar en artikel men ej återkommer under året är en representant för målsmän och en 

polischef. 

Hur legitimeras uttalanden om elevproblem 1950? 

I de diskussioner som förs om elevrelaterade problem i artiklarna år 1950 spelar vetenskaplig 

teori med koppling till psykologi en viktig roll. När folkskollärare Sven Holmstrand i en 

artikel i oktober reder ut skillnaden mellan ”ytpsykologi” och ”djuppsykologi” och vilken 

nytta dessa två olika skolor inom den psykologiska vetenskapen har för att förklara 

”beteenderubbningar” ser jag det som ett exempel på detta.33 Att den enda lärare som kommer 

till tals om elevproblem i tidningen år 1950 ägnar en artikel på fyra sidor till att reda ut 

psykologiska begrepp och teorier visar vilken viktig roll denna vetenskapliga disciplin har för 

att diskutera elevproblem. Ett språk med koppling till denna vetenskap är ett återkommande 

inslag i flera artiklar år 1950.34 Förutom ett språk och teorier med koppling till den 

psykologiska vetenskapen spelar även skolan som plats en viktig roll för att uttala sig om 

elevrelaterade problem. I diskussionen kring diagnosen ordblindhet använder 

artikelförfattarna både sina erfarenheter från skolans värld och medicinsk och psykologisk 

expertis för att underbygga sina påståenden och argument. Folkskoleinspektören Helge Hage 

kritiserar ordblindhetsteorin när han skriver: 

 

                                                 
33 Bilaga 1, artikel 11. 
34 Bilaga 1, artikel 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 
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Idén till denna ordblindhetslära har uppkommit i samband med konstaterandet att vissa 

hjärnskador medfört rubbningar i läs- och skrivfunktionerna. Därifrån har man utan 

vidare slutit sig till att stora läs- och skrivsvårigheter, särskilt de som drabbar eljest 

intellektuellt välutrustade människor, skulle ha samband med dåligt utvecklade 

språkcentra i hjärnan, s.k. afasier [...] undertecknad, som en lång följd av år haft 

möjligheten att så gott som dagligen studera läs och skrivprocesserna hos såväl 

normala barn som barn med skiftande läs- och skrivsvårigheter, har vid grundlig 

undersökning av flera hundra s. k. ordblinda barn icke träffat ett enda fall där inte 

svårigheterna kunnat förklaras på naturlig väg utan att tillgripa ordblindhetsteorin.35 

  

Här kritiserar Hage att idén om ordblindhet uppkommit i en forskning som studerar hjärnan 

och afasier bortom skolans värld och för att legitimera sina påståenden och sin kritik stödjer 

han sig på sina egna erfarenheter från skolans värld. Hages artikel publiceras i mars och i maj 

får han svar av Torsten Ramer, överläkare på den mentalhygieniska verksamheten vid 

Stockholms folkskolor. Han skriver:    

 

Undertecknad har alltsedan 1934, då jag anställdes vid Stockholms folkskolor, så gott 

som dagligen konfronterats med det s. k. ordblindhetsproblemet [...] Jag stöder mig 

härvid på dels på min ovan nämnda erfarenhet från folkskolor, dels också på de 

erfarenheter jag gjort vid undersökningar av läroverkselever och vuxna människor med 

läs- och skrivsvårigheter [...] Trots dr. Hages ringaktning för medicinsk forskning på 

detta område och hans förklenande uttalande om värdet av medicinskt orienterade 

utredningar hör jag avgjort till dem som anser, att exakt diagnos är 

grundförutsättningen för all behandling både då det gäller kroppsliga och själsliga 

avvikelser och defekter.36  

 

Även Ramer använder erfarenheter gjorda i skolvärlden för att legitimera sina påståenden 

men avslutar sin artikel med att rikta kritik mot Hage i hans ringaktning för medicinsk 

forskning. Jag tolkar Ramers artikel som att den använder sig av legitimering både genom 

erfarenheter gjorda i skolans värld och genom psykologisk vetenskap och jag ser dessa två 

sätt att legitimera sina påståenden vid diskussiner av elevproblem som starkast bärande år 

1950. Men vid sidan om dessa två sätt att legitimerande uttalanden finns även den 

                                                 
35 Bilaga 1, artikel 2. 
36 Bilaga 1, artikel 5. 



18 

 

pedagogiska vetenskapen. Denna använder sig Hage av när han ger Ramer svar på dennes 

insända svar på Hages första artikel. Folkskoleinspektören Hage använder 

läsinlärningsmetodik och  elevers förmåga att skilja mellan ljud som argument i sitt gensvar 

vilket jag ser som hörande hemma i en vetenskap med koppling till den pedagogiska 

vetenskapen.37 

Med vilken blick betraktas elevproblem 1950? 

Det punktuella synsättet på elevrelaterade problem dominerar det empiriska materialet år 

1950. Det relationella synsättet förekommer i artiklarna, men då endast som ett komplement 

till den punktuella blicken. Att se elevers problem är medfödda egenskaper som följer med 

dem genom hela skolgången, det punktuella synsättet, förekommer år 1950 och stöter även på 

en hel del kritik vilket visar sig ordblindhetsdiskussionen mellan Hage och Ramer. När Hage i 

sin artikel i mars formulerar hur elevproblemet läs- och skrivsvårigheter uppstår skriver han: 

 

[...] om ett barn av en eller annan anledning vid de grundläggande läs- och skrivövningarna får felaktiga läs- och 

skrivvanor, som gör att talspråket inte på ett effektivt sätt blir utnyttjat.  ”Ordblindheten” kan alltid återföras på dylika 

urspårningar av läs- och skrivprocessen. Ordblindheten är inte något medfött, det är något som uppstår i samband 

med läs- och skrivövningen. Givetvis kan dessa ha  sina medfödda orsaker, men de är av helt annan art än man 

vanligen föreställer sig.38 

 

Här tolkar jag att Hages resonemang kring läs- och skrivsvårigheter visar upp både ett 

relationellt och ett punktuellt synsätt. Det är relationellt då det är det ser det sätt som skolans 

undervisning är upplagd på som orsak till problemet och det är punktuellt på det sättet att 

eleverna kan ha medfödda problem som gör att dessa problem uppstår. I Ramers, ovan redan 

delvis citerade, svar till Hage skriver han: 

 

[...] att i dylika fall vilja förenkla problemen så långt, att man antar att det beror på 

ogynnsamma omständigheter i samband med den första läs- och skrivundervisningen, 

synes mig vara att driva förenklingen väl långt. Det förefaller mig då betydligt mera 

troligt att dessa fall är primära och anlagsbetingade tillstånd.39 

 

Här framför Ramer det anlagsbetingade som avgörande för läs- och skrivsvårigheter och jag 

tolkar detta som ett uttryck för det punktuella synsättet. Det är framförallt detta synsätt som 

                                                 
37 Bilaga 1, artikel 6. 
38 Bilaga 1, artikel 2. 
39 Bilaga 1, artikel 5. 
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går igen i artiklar där representanter för den medicinska expertisen uttalar sig. När den 

pedagogiska eliten utalar sig är det istället det relationella perspektivet och undervisningens 

upplägg som lyfts fram som viktigt för att förstå elevproblem och hur de uppstår. 

Diskursiv grund för diskussioner av elevproblem 1950 

Jag vill sammanfattningsvis framhålla att den diskursiva grund som samtalen om elevproblem 

i artiklarna år 1950 står på präglas av att de som uttalar sig är en pedagogisk elit och 

medicinsk expertis. För att legitimera påståenden i diskussionerna spelar den psykologiska 

vetenskapen en dominerande roll tillsammans med skolan som plats för gjorda erfarenheter 

om elevrelaterade problem. Den pedagogiska vetenskapen förekommer även den för att 

skänka legitimitet och styrka påståenden om elevproblem. Det synsätt, den blick, som 

dominerar betraktandet av elevproblem är det punktuella och det relationella används 

undantagsvis och då som ett komplement till det punktuella synsättet. 

Diskussioner av elevproblem 1970 

Två övergripande teman går igen i de artiklar i Lärartidningen/Svensk skoltidning som år 

1970 diskuterar elevrelaterade problem. Dessa två återkommande teman är disciplinproblem 

och elevers våld mot lärare samt avskaffandet av specialklasser och kliniker. Tidningen 

rapporterar om lärare i Malmö och Kalmar som protesterar mot en ohållbar arbetssituation där 

lärare utsatts för våld av elever, och dessa lärarprotester bemöts av representanter för 

skolöverstyrelsen, vilka i sin tur får svar av lärare i form av insändare till tidningen.40 Detta är 

en diskussion breddas och spiller över i en större diskussion om specialklassernas 

avskaffande. Bakgrunden till debatten om de avskaffandet av specialklasserna utgörs av att då 

nyligen införda läroplanen, Lpl 69, vill avskaffa specialklasser och i högre grad undervisa alla 

elever inom ramen för en ”normalklass”. I flertalet artiklar försvaras detta avskaffande. Till de 

som går i försvar räknar jag yrkesvalsläraren Curt Olsson som argumenterar för att praktik är 

bättre för elever med anpassningssvårigheter än undervisning i specialklass och specialläraren 

Christina Juhlin som vill avskaffa specialklasserna och istället minska elevantalet i 

klasserna.41 På den andra sidan i denna diskussion och kommer lärare till tals som ser 

disciplinproblem och elevers våld mot lärare som orsakat av de avskaffade specialklasserna.42 

                                                 
40 Bilaga 2, artikel 11, 13 och 15. 
41 Bilaga 2, artikel 1 och 4.  
42 Bilaga 2, artikel 11 och 15. 
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Vilka uttalar sig om elevproblem 1970? 

År 1970 är de yrkeskategorier som uttalar sig i det empiriska materialet är lärare, medicinsk 

expertis, pedagogisk elit och skolledare. Detta år är det lärarkåren som yrkesgrupp som 

dominerar diskussionen och grundskollärare, speciallärare, yrkesvalslärare förekommer bland 

artikelskribenterna. Medicinska expertis och pedagogisk elit, som i artiklarna representeras av 

psykolog, sjuksköterska och sjukgymnast respektive representanter för skolöverstyrelsen och 

lärarutbildare, utgör båda ett återkommande inslag i artiklarna, medan skolledare endast 

förekommer i en artikel där rektorn för en obs-skola presenterar skolans verksamhet. 

Hur legitimeras uttalanden om elevproblem 1970? 

I det empiriska materialet från 1970 är ett genomgående sätt att legitimera påståenden om 

elevproblem att använda sig av erfarenheter gjorda i skolans värld. Här är det framförallt 

lärarkåren som använder sig av skolan som plats för att förstå och förklara elevrelaterade 

problem. Motiveringar som ”vi har på grundskolans högstadium några elever som [...]” och 

”Jag märker det på mina egna elever, och jag hör samma sak från mina kollegor som jag är i 

kontakt med i egenskap av speciallärare” för att stärka trovärdigheten i argumentationen är 

exempel på meningar som i min tolkning visar på legitimering från skolans värld.43 Det är inte 

sälllan som denna form av legitimering används för att kritisera påståenden från medicinsk 

expertis. Detta är tydligt när rektorn för speciallärarutbildningen som rapporterar från en 

internationell kongress i Warszawa och ett seminarium i Malmö för personal som arbetar med 

psykiskt utvecklingsstörda skriver: 

 

Ett genomgående drag i diskussionerna var f ö att ”specialisterna” fick rejält på huden. 

Specialisterna omvittnades som främlingar som dyker upp i skolorna någon gång i 

terminen, gör en del utredningar, mumlar litet och går till nästa skola, så småningom  

producerande ett utlåtande helt frikopplat från andras värderingar [...] Ska man 

verkligen tala om någon ”specialist” i sammanhanget torde det i så fall vara läraren.44 

 

Av deltagarna vid ett symposium där elevvårdsfrågor diskuteras och vars protokoll tidningen 

publicerar förs ett liknande resonemang. När skolpsykologernas roll diskuteras formulerar sig 

deltagarna på följande sätt: 

 

                                                 
43 Bilaga 2, artikel 1 och 2. 
44 Bilaga 2, artikel 17. 
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[...] men skolpsykologerna kan inte hjälpa oss om de inte ser barnet i gruppen i 

undervisningssituationen. Skolpsykologerna måste ut i klasserna. Ja, skolpsykologerna 

borde helst ha lärarutbildning och ha tjänstgjort i en klass. Varför inte ge lärarna mer 

utbildning i psykologi.45 

 

Här lyfts återigen skolan som plats och dess verksamhet fram som viktig för att förstå 

elevproblem. Samtidigt så visar förslaget om att utbilda lärare i psykologi på att denna 

vetenskap fortfarande används och är en giltig grund utifrån vilken dessa problem diskuteras.  

   Ett språk som visar på den pedagogiska vetenskapens roll för legitimering av påståenden i 

diskussionerna förekommer år 1970 och detta främst när den pedagogiska eliten uttalar sig i 

artiklarna. I en artikel där skolöverstyrelsen informerar om utbildningspolitiska direktiv och 

ger en översyn av hur skolan bör handskas med olika handikapp skriver artikleförfatttaren att 

”för de lättare handikappade eleverna kan det ibland räcka med individualiserad undervisning 

inom klassens ram, och tillgång till specialundervisning”.46 Jag tolkar detta med att 

individualisera undervisningen som ett pedagogiskt begrepp och ett språk som därigenom har 

koppling till den pedagogiska vetenskapen. 

Med vilken blick betraktas elevproblem 1970? 

Det är i artiklarna 1970 ett återkommande inslag att betrakta problemen som grundade i att 

skolsituationen inte är tillräckligt stimulerande för eleverna och att de är orsakade av dåliga 

hemförhållanden istället för att se eleven som bärare av problemet. Artikelförfattaren Curt 

Olsson ställer sig frågan om ”[...] skolan ska få ´förstöra´ eleverna [...]” och förklarar 

elevproblem på följande sätt: 

 

Eleverna, som innerst inne känner sig misslyckade därför att skolan inte lyckas ge dem 

en lämplig sysselsättning, reagerar genom att göra åverkan, störa lektioner, bråka med 

kamrater, skolka mm.47 

 

Olsson ger uttryck för ett sätt att se på och resonera kring elevproblem som jag tolkar som 

relationellt då det är skolan och hur dess undervisning är upplagd som orsakar problem. När 

Skolöverstyrelsens överdirektör  i en artikel framför vilka åtgärder som bör vidtas för att 

lösadisciplinproblem gör han det på ett liknande sätt. Han skriver: 

                                                 
45 Bilaga 2, artikel 2. 
46 Bilaga 2, artikel 9.  
47 Bilaga 2, artikel 1. 
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Vad gäller det första bör SÖ medverka till att det kommer fram lämpliga 

undervisningsmaterial och stödja forskning inom detta område. Detta borde resultera i 

att hjälpmedel ställs till förfogande för att skapa bättre förutsättningar för olika 

elevkategorier till en nivåanpassad undervisning. Det finns trots allt inget bättre sätt att 

förebygga disciplinsvårigheter än att stimulera eleverna till engagerat arbete.48 

 

Här vänds återigen blicken mot skolsituationen och ser åtgärder som förändrar skolans 

undervisning som lösningar på problemen. Detta går igen i det empiriska materialet från år 

1970 och så även när ämnesläraren Sven Hartelius skriver en insändare med förslag på 

lösningar av disciplinproblemen. Han skriver: 

 

Om man går till grunden med disciplinfrågorna finner man alltid följande bakgrund hos 

eleverna: läs- och skrivsvårigheter, dålig läsförståelse, otillfredsställande 

hemförhållanden (t.ex. skilsmässa, dubbelarbete, ensamstående föräldrar, etc.).49 

 

Hartelius breddar här den relationella blicken på problemet och när han uttalar sig gäller det 

inte bara undervisningens utformning utan även hemförhållanden när problemets grund 

diskuteras. 

Diskursiv grund för diskussioner av elevproblem 1970 

För att sammanfatta vill jag nu peka på att den diskursiva grund på vilken elevrelaterade 

problem diskuteras domineras av representanter för lärarkåren. Detta samtidigt som den 

pedagogiska eliten och den medicinska expertisen är två viktiga och återkommande grupper i 

dessa samtal. När det gäller legitimeringen av påståenden spelar skolan som plats en viktig 

roll, inte minst när den medicinska expertisen kritiseras och vid legetimeringen visar språket 

att även den pedagogiska vetenskapen förekommer, ett språk framförallt används av den 

pedagogiska eliten, samtidigt som även den psykologiska vetenskapen äger viss 

förklaringskraft. Den blick med vilken elevproblem betraktas år 1970 domineras av det 

relationella synsättet. 

                                                 
48 Bilaga 2, artikel 16. 
49 Bilaga 2, artikel 15. 
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Diskussioner av elevproblem 1990 

Till skillnad från det ovan redovisade empiriska materialet från 1950 och 1970 är 

diskussionerna år 1990 mer splittrade och artiklarna och dess innehåll står inte i samma 

tydliga dialog med varandra. Ett tema som flera artiklar uppehåller sig vid är integration och 

elever med invandrarbakgrunds språkinlärning och ett exempel på detta är när det i tidningen 

skrivs om lärarna Margareta, Lillemor och Ingrids arbete på en skola för elever med 

invandrarbakgrund och dessa elevers svenskaundervisning.50 Ett annat återkommande ämne i 

artiklarna 1990 är skoltrötthet och frågan om hur undervisningen kan göras intressant för att 

motivera eleverna. Några exempel på detta är när musikläraren Christer Engberg sätter upp en 

teater pjäs med en obs-klass, när Jan-Erik Östmark på skolöverstyrelsen kommenterar statistik 

som visar att antalet elever med anpassad studiegång minskar och när boken skolsvårigheter – 

vems misslyckande presenteras och rekommenderas.51 Utöver att artiklarnas innehåll inte står i 

lika tydlig dialog med varandra har tidningen även ändrat karaktär på så sätt att artiklarna nu 

alltmer sällan författas av de som uttalar sig och istället mer som reportage där artiklarnas 

huvudpersoner intervjuas och genom dessa ger sin bild av elevrelaterade problem. 

Vilka uttalar sig om elevproblem 1990?  

År 1990 är de yrkeskategorier som kommer till tals i det empiriska materialet lärare, 

pedagogisk elit, skolledare, medicinsk expertis och målsmän. Lärarkåren är den yrkesgrupp 

som dominerar framför andra yrken och representeras 1990 av låg- och mellanstadielärare, 

musiklärare, fritidsledare när de som uttalar sig i tidningen. Den pedagogiska eliten är en 

yrkeskategori som återkommande uttalar sig i artiklarna i form av tjänstemän på 

Skolöverstyrelsen och Skolvårdsförvaltningens elevvårdsbyrå.  Även år skoledare en 

återkommande kategori i artiklar. I en av artikel 1990 uttalar sig en distriktssköterska vilket är 

den enda representanten inom kategorin medicinsk expertis i det empiriska materialet detta år.   

Hur legitimeras uttalanden om elevproblem 1990? 

I de artiklar som utgör 1990 års empiriska material legitimas påståenden kring problematiska 

elever genom att dessa uttalanden grundas i skolans värld som plats och erfarenheter gjorda 

där, samt med ett språk med koppling till den pedagogiska vetenskapen. Läraren Margareta 

                                                 
50 Bilaga 3, artikel 3, 9 och 13 
51 Bilaga 3, artikel 2, 5 och 7. 
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Holmegaard är ett exempel på detta är när hon i en artikel beskriver om sitt arbete med elever 

med invandrarbakgrund och de svårigheterna som dessa elever står inför. Hon berättar: 

   

Många har svårt att tillgodogöra sig undervisningen. Det var inte bara problem med 

språket. I många läsämnen förutsattes förkunskaper, ett slas kulturell förförståelse som 

inte invandrareleverna hade. Mycket av det som undervisningen refererar till är 

företeelser som bara är begripliga för dem som är inväxta i samma kultur. Många prov 

och skrivningar kunde de misslyckas på, trots att de egentligen kunde svaren. Vad 

hjälpte det när de ändå missförstod frågan. Att på en gång konfronteras med alla sina 

språkliga brister och bristande förkunskaper och försöka ta igen det som fattades och 

samtidigt hänga med i undervisningen, var en övermäktig uppgift.52 

  

Här identifierar läraren svårigheter som brister både i språket och förförståelsen och jag tolkar 

att den underliggande legitimeringen för detta uttalande om problemen görs genom skolan 

som plats då det är i hennes dagliga verksamhet som dessa visar sig. När Margareta sedan 

kommer med lösningen på dessa problem så visar hon att hennes pedagogiska kunskaper 

fyller en viktig roll:  

 

Margareta tycker att hon efter alla års arbete har börjat hitta rätt metod. Grammatik 

lära sig barnen bäst genom det egna skrivandet och mycket läsning. Inlärning av 

enstaka ord får stå tillbaka för principerna av ordbildning.53 

 

Att eget skrivande, läsning och ordbildning är viktiga för att råda bot på problemet med 

elevernas språkkunskaper tolkar jag som att det här används ett språk rotat i den pedagogiska 

vetenskapen för att förstå och legitimera uttalanden om elevproblem. Detta går år 1990 igen i 

en rad artiklar.54 Den enda gång som den psykologiska kunskapen ses som viktig detta år är 

när läraren Maria berättar om sin ohållbara arbetssituation och de elever som hon  inte orkar 

med: 

 

                                                 
52 Bilaga 3, artikel 3. 
53 Bilaga 3, artikel 3. 
54 Bilaga 3, artikel 2, 3, 4, 7, 10, 11 och 13. 
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Och så är det den aggressiva killen som skriker omkring sig och som är vidrig i mun; 

honom som jag berättat som tidigare. Hans föräldrar vägrar prata med skolpsykologen 

och de fortsätter att vägra gå med på att han förflyttas till skoldaghem.55 

 

Men detta framträder mer som ett undantag och istället är det lärarna som med hjälp av skolan 

som plats och pedagogiken som vetenskaplig teori diskuterar elevproblem år 1990. 

Med vilken blick betraktas elevproblem 1990? 

Den blick med vilken elevrelaterade problem betraktas är i det empiriska materialet år 1990 

relationell och ett exempel på det är när musikläraren Christer Engberg ser undervisningens 

upplägg som avgörande för om eleverna i den obs-klass som han arbetar med skall vara 

kreativa och engagerade eller som ”störande, viljelösa och obegåvade”.56 Han kritiserar att: 

 

[...] undervisningen är för abstrakt och teoretisk. Ofta sker den i form av 

läroboksbunden klassundervisning. I detta arbetssätt finns ingen plats för kreativitet. 

Ett annat svar är att skolarbetet inte angår eleverna . Skolan handlar sällan om deras 

liv här och nu.57 

 

Lågstadielärare Gudrun Glennert som arbetar på barnbyn Skå exemplifierar även hon det 

relationella synsättet när hon intervjuas: 

 

Efter alla år som lärare har Gudrun hittat rätt. Hon tror sig ha funnit en pedagogik som 

är läkande. Det gäller  att vänta in barnet. Man får inte gå på. Man måste hela tiden 

vara lyhörd och vänta in mognaden hos var och en. Går man fram för snabbt kan man 

skada, fortsätter Gudrun som är övertygad om att läs- och skrivsvårigheter kommer 

från påtvingade uppgifter som barnet givits utan att vara mogen för det.58 

 

Återigen kopplas problemen till hur undervisningen är upplagd, något somt är återkommande 

i artiklarna år 1990.59 Den relationella blick som Gudrun ger uttryck för i intervjun sträcker 

sig även utanför undervisningen och ser hemförhållanden som viktiga orsaker till 

elevrelaterade problem. Detta när hon ser att orsaken till barn med problem kan härledas från 

                                                 
55 Bilaga 3, artikel 6. 
56 Bilaga 3, artikel 4. 
57 Bilaga 3, artikel 4. 
58 Bilaga 3, artikel 11. 
59 Bilaga 3, artikel 1, 2, 3, 4 och 7 
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att de kommer från ”multiproblemfamiljer där föräldrarna är förståndshandikappade, 

missbrukare, är kriminella och begår  inbrott, misshandel, våldtäkt och incest”.60 En vidgad 

relationell blick som går igen när grundskoleläraren Margaretha Grahn beskriver de problem 

som konfronteras med på Tornbergaskolan i Norsborg då eleverna kommer från ”dåliga 

hemförhållanden med missbruk eller trångbodda familjer med språksvårigheter”.61 

Diskursiv grund för diskussioner av elevproblem 1990 

Sammanfattningsvis vill jag framhäva att den diskursiva grund som samtalen om elevproblem 

i artiklarna år 1990 står på är präglad av att det är lärarkåren som grupp som framförallt 

kommer till tals. Då påståenden i diskussionerna legitimeras spelar den pedagogiska 

vetenskapen en dominerande roll samtidigt som skolans som plats för gjorda erfarenheter om 

elevrelaterade problem är viktig. Den blick som dominerar synsättet på elevproblem är år 

1990 den relationella. 

Diskussioner av elevproblem 2010 

Det finns i artiklarna som rör elevproblem i L:lärarnas tidning år 2010 tre återkommande 

teman. Dessa är mobbing, elevers kunskaper i matematik och svenska samt kometmetodens 

fördelar och nackdelar för att skapa positiva relationer mellan barn och pedagoger. I 

diskussionen om mobbing uttalar sig skolinspektionen kritiskt och menar att skolor och 

pedagoger är dåliga på att förbygga och agera mot mobbning.62 Denna bild breddas av en 

artikelserie där nätmobbing diskuteras och då inte bara mobbing mellan elever utan även 

elever som hänger ut lärare på nätet.63 När det gäller elevernas sviktande ämneskunskaper så 

uppmärksammar utbildningsministern att de svenska elevernas resultat i matematik rasar och 

föreslår mer matematik i lärarutbildningen och läraren Helena Ålander skriver i en 

debattartikel att mer läsning är det bästa sättet att förbättra elevernas kunskaper i svenska 

medan lärarutbildaren Ulla Damber pekar på att det är lärarnas pedagogiska repertoar som kan  

förbättra dessa kunskaper.64 Förskollärarna Margareta Bohman och Leif Larssons drar med 

                                                 
60 Bilaga 3, artikel 11. 
61 Bilaga 3, artikel 13. 
62 Bilaga 4, artikel 2 och 6. 
63 Bilaga 4, artikel 18, 20 och 21. 
64 Bilaga 4, artikel 1, 10 och 11. 
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sin kritik av den från USA importerade kometmetoden igång en diskussion om denna metods 

lämplighet. De får kritik då andra lärare och en psykiatriker rycker ut till metodens försvar.65 

Vilka uttalar sig om elevproblem 2010? 

År 2010 är de yrkeskategorier som kommer till tals i det empiriska materialet lärare, 

pedagogisk elit, skolledare, medicinsk expertis och målsmän. Lärarkåren är den yrkesgrupp 

som dominerar framför andra yrken och det är låg- och mellanstadielärare, musiklärare, 

fritidsledare som uttalar sig i tidningens artiklar som rör elevproblem. Den pedagogiska eliten 

är en återkommande kategori i dessa artiklar genom tjänstemän på Skolinspektionen och 

lärarutbildare och även skoledare återkommer i artiklarna under året. Inom kategorin 

medicinsk expertis förekommer en sjuksköterska och en psykolog vilka är de enda två från 

denna grupp som uttalar sig år 2010.  Målsmän är en grupp som endast förekommer i en 

enstaka artikel. 

Hur legitimeras uttalanden om elevproblem 2010? 

Skolan som plats och erfarenheter gjorda där spelar en viktig roll för att legitimera uttalanden 

om elevrelaterade problem år 2010 och ett exempel på detta är när skolinspektionen uttalar sig 

om att för få vuxna agerar mot mobbing. De underbygger då sin argumentation med att de har 

”[...] träffat elever som själva blir utsatta, elever som utsätter andra och elever som blir vittne 

till kränkningar [...]”.66 Vid sidan om skolan som plats spelar den pedagogiska vetenskapen en 

viktig roll i legitimeringen av uttalanden om elevproblem. Ett exempel på detta ges i en 

debattartikel där läraren Helena Ålander argumenterar för att alla elever borde läsa mer och i 

synnerhet den elevgrupp som hon anser drabbas extra hårt av att inte läsa vilka är de med 

svenska som andra språk. I sin argumentation skriver läraren att dessa relativt snabbt lär sig 

”ett idiomatiskt uttal, en korrekt grammatik och ett vardagsordförråd” men att det ”passiva 

ordförrådet kan vara mycket begränsat” och hon ser då mer läsning som en lösningen på detta 

problem.67 Jag tolkar detta som att ett språk med koppling till den pedagogiska vetenskapen 

används för att legitimera påståendena om elevproblemen vilket är ett återkommande inslag i 

det empiriska materialet från år 2010.68 Även Lärarutbildaren Ulla Damber gör detta när hon i 

en artikel samtidigt som hon pekar på lärarens kompetens som viktig för att eleverna skall lära 

                                                 
65 Bilaga 4, artikel 14, 16 och 17. 
66 Bilaga 4, artikel 6. 
67 Bilaga 4, artikel 10. 
68 Bilaga 4, artikel 1, 2, 3, 5, 9, 11, 13, 14, 16 och 22.  
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sig att läsa använder sig av ett språk som jag har tolkat som hemhörande inom pedagogiken. I 

artikeln framgår att nyckeln till framgång enligt henne är ”[...] lärare med bred pedagogisk 

repertoar och stor verktygslåda” som ”samarbetade över ämnes- och yrkesgränser” och som 

förmådde ”individualisera undervisningen”.69 Detta språk med koppling till pedagogiken som 

vetenskap dominerar det empiriska materialet under år 2010, medan ett språk med koppling 

till psykologi förekommer i två av artiklarna. Detta är när tidningen gör ett reportage från 

Laholmsskolans där elever omnämns som att de har en diagnos inom ”autismspektrat” och 

”Aspergers syndrom”, och i en notis om en avhandling där begreppet ”anknytningspersoner” 

används.70 Men psykologin som vetenskap möter även kritik och ett exempel på detta är när 

kometmetoden kritiseras av förskollärarna Margareta Bohman och Leif Larssons vilka gör 

detta utifrån metodens dess teoretiska grund. De skriver att: 

 

Den teoretiska basen är behavioristisk inlärningsteori i vilken beteenden lärs in genom 

belöning respektive bestraffning, morot, piska, guldstjärna och skamvrå [...] idag finner 

vi tillämpningar inom hundpsykologi och i hundkretsar.71 

 

Då den behavioristiska inlärningsteorin är hemmahörande i den psykologiska vetenskapen har 

jag valt att tolka artikel författarna som kritiska till denna vetenskap. 

Med vilken blick betraktas elevproblem 2010? 

Även lärarutbildaren Britt-Louise Theglander uttalanden i en artikel som diskuterar 

läraryrkets metoders vetenskaplighet och lärarkårens kompetens kan likt ovan tolkas som en 

kritik av den psykologiska vetenskapen. Hon skriver att: 

 

[...] jag blir frustrerad av alla dessa slentrianmässiga diagnoser, som ´dyskalkuli´. 

Först när alla andra kriterier är uppfyllda - med en god kompetens hos läraren, en 

erkänt väl fungerande metodologi – kan man börja leta felet hos eleven.72 

 

Vad jag framförallt är anser är tydligt här är den relationella blicken. Problemet placeras av 

Theglander inte primärt hos eleven utan istället i lärarens kompetens och det sätt som läraren 

undervisar på. Det är denna relationella blick dominerar det empiriska materialet under år 

2010 och det förekommer inte en enda artikel där författarna inte ser problemen som något 
                                                 
69 Bilaga 4, artikel 11. 
70 Bilaga 4, artikel 7 och 8. 
71 Bilaga 4, artikel 14. 
72 Bilaga 4, artikel 15. 
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som skolan som organisation eller lärarens enskilda undervisning kan lösa. Några lärare 

uttalar sig i ett längre reportage om nätmobbing skeptiskt till att ändra sin verksamhet och 

betonar istället föräldrarnas roll.73 Jag tolkar inte detta som ett ifrågasättande av den 

relationella blicken utan snarare som en breddning av den där även hemmet ses som viktigt 

för att förstå, lösa och diskutera elevproblem. 

Diskursiv grund för diskussioner av elevproblem 2010 

Jag vill sammanfattningsvis framhäva att den diskursiva grund som samtalen om elevproblem 

i artiklarna år 2010 står på präglas av att de som framförallt uttalar sig tillhör läraryrket, även 

om en pedagogisk elit också är en återkommande grupp. När påståenden i diskussionerna 

legitimeras spelar den pedagogiska vetenskapen en dominerande roll samtidigt som skolan 

som plats för gjorda erfarenheter om elevrelaterade problem även den är viktig. Det är den 

relationella blicken som dominerar synsättet på elevproblem. 

Den diskursiva grunden 1950-2010 

Den diskursiva grunden för diskussionen av elevproblem i lärarförbundets medlemstidning 

under åren 1950-2010 både förändras och äger en viss kontinuitet under 

undersökningsperioden. Lärarkåren som år 1950 knappt finns med bland de som uttalar sig 

blir den yrkesgrupp som dominerande gruppen år 1970, 1990 och 2010. Den medicinska 

expertisen går från att vara en grupp som återkommande uttalar sig under 

undersökningsperiodens första två år till att de sista två nedslagsåren endast vara en marginell 

röst. Den pedagogiska eliten är en grupp som förekommer frekvent genom hela den 

undersökta tiden. Legitimeringen av uttalanden om elevproblem sker genom hela perioden 

utifrån skolan som plats och erfarenheter gjorda där samtidigt som språket visar att den 

psykologiska vetenskapen har en stark ställning år 1950 men att den tappar mark år 1970, 

försvinner år 1990 och förekommer om än svagt år 2010. Den pedagogiska vetenskapen 

förekommer genom hela undersökningsperioden och växer sig allt starkare som grund för 

uttalanden om elevproblem fram till år 1990 då den är den enda vetenskapen som språket i 

artiklarna har koppling till. De båda legitimeringsgrunderna skolan som plats och ett språk 

med koppling till den pedagogiska vetenskapen används för att kritisera psykologin. Detta 

görs framförallt år 1970, då denna kritik är stark, och då används framförallt skolan som plats 

                                                 
73 Bilaga 4, artikel 21. 
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som ett legitimerande vapen som psykologins kritiker använder sig av. Det sker en förändring 

av den blick med vilken elevproblem betraktas under den studerade perioden. Från att det 

punktuella synsättet dominerar år 1950 sker en tydlig övergång till att det relationella 

dominerar år 1970, och åren 1990 och 2010 förekommer inte längre det punktuella utan den 

relationella blicken är den som tydligt dominerar betraktandet av elevproblem. 

Professionalisering 1950-2010 

Vad säger då dessa diskursiva förändringarna av diskussioner om elevproblem om lärarkårens 

professionaliseringsprocess under den undersökta perioden år 1950-2010? Till att börja med 

anser jag att bara det att elevproblem går från att vara ett område där framförallt den 

pedagogsiska eliten och den medicinska expertisen uttalar sig till ett område där lärarkåren 

blir den grupp som dominerar diskussionen är ett tecken på att en professionaliseringsprocess 

pågår. Detta åtminstone fram till år 1990. Sedan är tendensen mellan år 1990 och 2010 är inte 

lika tydlig. Även när det gäller lärarkårens vetenskapliga teori pekar den diskursiva grunden 

åt samma håll. Den diskursiva grunden för att uttala sig om elevproblem rymmer under 

undersökningsperioden ett allt starkare inslag av den pedagogiska vetenskapen som 

legitimerande faktor och medan andra vetenskapliga teorier som den psykologiska försvagas 

över tid. Skolan som plats är en grund för påståenden om elevproblem som alltid ägt stark 

legitimitet. Att den blick med vilken elevproblem betraktas går från att vara punktuell och 

relationell till att det relationella synsättet blir det dominerande ser jag som att lärarkårens 

autonomi och möjlighet att själva utforma undervisningen ökar under undersökningsperioden. 

Ur ovan redovisade resultat av förändringarna i den diskursiva grunden för diskussioner av 

elevproblem drar jag slutsatsen att den, både med avseende på lärarkårens vetenskapliga teori 

och autonomi, visar på en professionaliseringsfas under perioden 1950-1990, medan 

professionaliseringen under perioden 1990-2010 avstannar eller åtminstone är mindre tydlig. 

Diskussion 

Debatten om lärarkårens status har pågått länge och kommer med all säkerhet att fortsätta i 

framtiden, i vardagssamtal då skolan angår alla, inom politikens och den akademiska 
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forskningens världar samt med stor säkerhet även inom lärarkåren. Det är till denna debatt 

som min studie vill vara med och bidra. Dess syfte är att undersöka lärarkårens 

professionaliseringsprocess 1950-2010 och detta genom en analys av diskussioner av 

elevproblem, vilket ur ett professionlitetsperspektiv är ett outforskat område. Jag vill nu lyfta 

de av studiens resultat som jag ser som viktigast. Att tidsperioden åren 1950-1990 är en 

period där diskussioner av elevproblem allt mer kommer att föras av lärare, legitimeras 

genom kårens egna vetenskapliga teori och med en relationell blick som ser problemen som 

kopplat till skolans verksamhet och undervisningens utformning, samt att dessa förändringar 

under perioden 1990-2010 är mindre tydliga är ett viktigt resultat. Ett annat för studien 

centralt resultat gäller frågan om lärarkårens professionalisering. Undersökningen visar att 

under perioden 1950-1990 så stärks kårens vetenskapliga teori och autonomi och det sker en 

professionaliseringsprocess medan perioden 1990-2010 inte är tydlig med åt vilket håll denna 

process går. Det är intresant att se att lärarkårens professionaliseringsprocess så som den 

undersöks i denna uppsats skjuter fart under de resurstillskott och reformer som leder till 

etablerandet av den svenska grundskolan under 1960-talet och blir otydlig och avstannande 

efter de stora reformer av den svenska skolan som genomfördes på slutet av 1980-talet och 

början på 1990-talet med kommunalisering av den svenska skolan och friskoloreformen men 

utan motsvarande resurstillskott.74 Jag ser det som rimligt att söka förklaringar till 

förändringar i den diskurs som diskussioner av elevproblem står på och lärarkårens 

professionaliseringsprocess i förändringar i skolans organisation och lärarkårens arbetssätt. 

Återkoppling till tidigare forskning 

Jag anser att ovan redovisade resultat skall ses som ett komplement till tidigare forskning då 

diskussioner av elevproblem, ur ett professionaliseringsperspektiv, är ett nytt område som 

utforskas. När det gäller den diskursiva grund som diskussioner av elevproblem står på så 

visar studiens resultat i likhet med Hjörne och Säljös samt Börjesson och Palmblads resultat 

att medicinsk expertis och psykologin som vetenskap har en viktig roll.75 Dennas studies 

resultat lägger till yrkesgrupppen lärare och den pedagogiska vetenskapen som en under 

undersökningsperioden allt viktigare inslag i diskursen. Detta, i jämförelse med tidigare 

forskning, nya resultat beror med säkerhet på att det empiriska material som denna studie 

                                                 
74 Gunnar Richardson, Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu, Studentlitteratur, Lund, 2004, 
s. 139-141 och s. 236-239.  
75 Hjörne & Säljö 2008, s. 55, Börjesson & Palmblad 2003, s. 335-336. 
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bygger på är producerat av lärarfacket och för lärare, medan det material som Hjörne och 

Säljös samt Börjesson och Palmblads studier bygger på framförallt är producerat av 

medicinsk expertis. Resultaten som rör lärarkårens professionaliseringsprocess och som visar 

att yrkets vetenskapliga teori och autonomi stärks under perioden 1950-1990 är en annan bild  

än den som ges av Carlgren och Marton som under denna period talar om 

deprofessionalisering. Istället talar de under denna period om en fas som kännetecknas av att 

fackförbunden tappar utbildningen till staten, psykologin och psykologer stärker sina 

positioner i skolan och undervisningen styrs av undervisningsteknologiska produkter som 

minskar lärares autonomi.76 Denna studiens resultat breddar denna bild genom att visa att 

inom ett område, diskussioner av elevproblem, finns tendenser som visar att yrkets 

vetenskapliga teori och autonomi stärks. Den senaste perioden  åren 1990-2010 är en period 

som både i denna studie och i tidigare forskning är svår att bedöma i termer av 

professionalisering eller deprofessionalisering. På den ena sidan står Ringarp och Stenlås som 

pekar på att den vetenskapliga teorin försvagas i relation till befolkningen i stort, då lärarna 

idag endast är en av flera yrkeskårer med flerårig högskoleutbildning, och att autonomin kan 

ifrågasättas då kommunaliseringen 1989 betydde att skolledare fick större inflytande över 

lärarkårens arbetstid. På den andra sidan står Carlgren och Marton samt Colnerud och 

Granström vilka pekar på att den vetenskapliga teorin blir starkare, i och med en förlängning 

av lärarutbildning och allmänt utbildningsområde som lärarnas teoretiska bas, samt att 

autonomin stärks i lärarkårens frihet att själva utforma undervisningen.77 Denna studies 

resultat kan inte styrka någon av dessa två olika uppfattningarna om lärarkårens 

professionaliseringsprocess 1990-2010, utan ger istället bilden av att denna senaste period är 

svår att sammanfatta som antingen professionalisering eller deprofessionalisering både med 

avseende på lärarkårens vetenskapliga teori och autonomi. 

Vidare forskning 

Denna studie har sina begränsningar och det finns ett viktigt utrymme för vidare utforskning, 

och då både av den diskursiva grund på vilken elevproblem diskuteras och av lärarkårens 

professionaliseringsprocess. Uppsatsens metod och empiriska material ger möjligheten till ett 

historiskt perspektiv och göra jämförelser över tid men den saknar levande människor och den 

djupare förståelse för diskussioner av elevproblem som dessa kan skänka. Därför vore en 
                                                 
76 Carlgren & Marton 2000, s 105-107. 
77 Colnerud & Granström 2002, s. 17-18, Ringarp 2011, s. 183-184, Stenlås 2009, s. 94-96. 
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intressant alternativ metod att intervjua specialpedagoger, som i sin vardag konfronterar 

elevproblem, för att fördjupa analysen av diskursen kring dessa problem. Vad gäller teori och 

tidigare forskning så är det av intresse att till diskurs- och professionsbegreppet lägga teorier 

och forskning om skolan som organisation och förändringar inom denna. Detta för att kunna 

relatera diskursiva förändringar och professionaliserringsprocessen till lärarkårens vilkor på 

arbetsplatsen. Ett av denna uppsats kreativa moment är att se den relationella blicken som ett 

uttryck för lärarkårens autonomi och det är en koppling som förslagsvis skulle kunna 

utforskas vidare. Jag ser forskningen kring både elevproblem och läraryrkets 

professionalisering som angelägen och det är min förhoppning att denna studie bidrar till 

denna forskning och inspirera till vidare forskning. 
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