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Abstract - sammanfattning 

 

Uppsatsens syfte är att utifrån lärarens egna perspektiv synliggöra faktorer som påverkar 

samhällskunskapslärarens arbetsmiljö vid tiden för Lgy 70. Med hjälp av 

Stockholmsstadsarkiv undersöktes tre skolors ämneskonferenser i ämnet samhällskunskap. 

Ämneskonferensernas protokoll lästes och granskades i tre steg; helhet, kategoriserande och 

till sist utifrån mina forskningsfrågor: 

 

1. Vad anser lärarna om elevernas påverkan på arbetsmiljön? 

2. Vad anser lärarna om hur ledning (rektor, skolverket, läroplan osv.) påverkar 

arbetsmiljön? 

3. Vad anser lärarna om andra ämnen/kollegors påverkan på arbetsmiljön? 

4. Vad anser lärarna om hur resurser påverkar arbetsmiljön? 

5. Vad anser lärarna om de yttre faktorerna (föräldrar, politik, media osv?)? 

Alltså faktorer utanför skolans murar påverkar arbetsmiljön? 

 

Forskningsfrågorna är inspirerade av ramfaktorsteorin som dessutom genomsyrar uppsatsens 

alla delar. Teorin går förenklat ut på att synliggöra lärares handlingsutrymme och elevers 

lärandeprocesser men är också vanligt i utvärderingsarbete, utbildningsplanering. Här används 

den till att synliggöra lärarens handlingsutrymme i frågor som berör arbetsmiljö. 

 

Uppsatsens undersökta tid är 1967 – 1970 och dess resultat kommer fram till att lärare anser 

sig vara mest påverkade av resursrelaterade faktorer i sin arbetsmiljö. Men även pedagogiskt-, 

organisations-, administrativt- som elevrelaterade faktorer synliggörs i min undersökning. Det 

viktigaste resultaten av undersökning uppvisar lärarens ensamhet och känsla av isolering till 

stor del beror på att läraren lämnas med ensamrätt i sitt klassrum.       

 

 

 

Nyckelord: Ramfaktorer, lärarens perspektiv, arbetsmiljö, ämneskonferenser, 

samhällskunskap, åren 1967 – 70.    
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1. Inledning 

 

I lärarens arbete ingår en mängd faktorer, situationer och dilemman. Läraren är inte bara en 

person med uppdrag att leda våra barn till kunskap utan en tjänsteman och egen individ. 

Tjänstemannen ska följa och upprätta ett reglemente som har utformats av politiker. Den egna 

individen har sin ideologi och sitt sätt att se på sin yrkesroll. Placera nu in didaktisk forskning 

och eleven i kalkylen förstår ni nog komplexiteten i lärarens arbetsmiljö. Alltså är en lärares 

arbetsmiljö påverkad av många olika faktorer.   

 

En påverkande faktor inom läraryrket i dagens debatt, är föräldrarna. Mer specifikt deras 

övertramp på lärarens integritet. Ett exempel på detta är Engelbrektsskolan på Östermalm i 

Stockholm. Där har pressen från föräldrar gått så långt att skolan nu har skapat ett nytt 

policydokument. Som förenklat går ut på att föräldrarna ska stödja skolans regelverk.1  

 

En annan påverkande faktor är betygspressen från ledningen. Rektorer och ägare pressar 

lärare att ge högre betyg, alltså beordras lärare att missköta sitt jobb. Ett exempel på detta är 

historieläraren David Nilssons kamp. Han blev tillsagd att ändra sina betyg då han hade satt 

för många F. Rektor och ledning gick in och beordrade honom att höja betygen som han 

motvilligt gjorde. Efter detta blev han satt i ett åtgärdsprogram, med en mentor och får som 

krav att göra 80 procent av eleverna nöjda. Historien slutar med att David blir varslad och 

med hjälp av facket bestrider David detta. Det blir förlikning på 700 000 kr.2               

 

Dessa två exempel visar på faktorer som påverkar arbetsmiljön för lärare. Det första exemplet 

visar på en samhällsfaktor och det andra visar på en institutionell faktor. Detta är bara två av 

många fler faktorer som påverkar dagens lärare. Idag kan vi se bevis för ökat elevinflytande, 

politiskt inflytande (lärarlegitimationer) och styrdokumentsinflytande. Alla faktorer som på 

ett eller annat sätt påverkar lärarens arbetsmiljö. 

Har lärarens arbetsmiljö alltid sett ut så eller är detta ett nytt fenomen? 

 

 

                                                 
1 Engelbrektsskolan. Förväntansdokument föräldrar. 2016 – 08 – 15. 
2 SVT. David höjde elevernas betyg mot sin vilja. 2016 – 10 – 12. 
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1.1 Bakgrund 

 

Den svenska skolan har inte alltid sett ut som idag. Skolan är i kontinuerlig förändring i 

symbios med samhället. Mindre förändringar, t ex tillägg i redan tillämpad läroplan eller 

praxis inom betygsättning sker med bara några års mellanrum. Stora förändringar är mindre 

vanliga och har bara skett vid tre tillfällen. Folkskolestadgan år 1842 som föreskrev att det 

skulle finnas en utbildad lärare och skola i varje socken, grundskolereformen år 1962 som 

skulle utforma den svenska skolan så som vi känner igen den idag med 9-årig obligatorisk 

skolgång och sist men inte minst förändringen från normativ till mål- och kriteriestyrd skola 

år 1994.3 Dessa förändringar påverkar arbetsmiljön för läraren precis som många andra 

förändringar gör.  

 

Under tidigt 1970- tal var lärarnas situation ansträngd. Fackliga konflikter med frågan om 

högre löner som främsta anledning var inget ovanligt. Ny lärarutbildning, 

parallellskolesystemet avvecklas och betygssystemet utreddes, detta var också faktorer som 

påverkade läraryrket. Men viktigast för denna undersökning är SIA-utredningen 1970. Syftet 

med utredningen var att undersöka skolans arbetsmiljö i och med påtryckningar från 

lärarorganisationerna. Sveriges lärarförbund hade precis innan denna utredning gjort en egen 

utredning om lärarnas arbetsmiljö och den visade att situationen för lärare och elever var klart 

otillfredsställande. De problem som fanns var till stor del resursrelaterade så som lokalbrist 

eller lärarbrist men dessutom fanns det växande krav på elevdemokrati från 

elevorganisationen. De var missnöjda med att intentionerna i läroplanen inte infriades. SIA – 

utredningen kom till stor del fram till att problemen skulle lösas genom decentralisering av 

skolan. Inga fler centrala regler, lösningarna måste komma inifrån skolan inte utifrån. Man 

ansåg att lärarnas beroende av fasta regler var ett hinder.4       

 

 

 

 

                                                 
3 Selander, Kobran, nallen och majjen, 2003 
4 Lararnashistoria.se, 1970 – 1974. 
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1.2 Avgränsning 

 

Tiden vi kommer titta närmare på i denna studie är tiden för Läroplan för gymnasiet 1970 

(Lgy 70). Eller rättare sagt åren precis innan, 1967 – 70. Med Lgy 70 fullbordades den 

moderna skolans form. En enhetskola som utformades från en vilja att skapa socialt integrerad 

samhörighet i åldersgrupperna. ”En grogrund för utveckling av kamratskap, inbördes lojalitet 

och samverkan oberoende av olikheter i social bakgrund och studiebegåvning. I skolan skulle 

man lära sig ett demokratiskt förhållningsätt och även få viss skolning i formerna för 

demokratisk samverkan”.5   

 

Om vi tar oss en titt på Lgy 70 ser vi att demokratiska värderingar och uppfostran av 

demokratiska medborgare får stor plats. Användarfrekvensen av ord som beskriver 

samhällsansvar och gemenskap uttrycker dess stora betydelse. Dessutom används ord som 

vanor, attityder, värderingar, rättvisa, tolerans, hänsyn och solidaritet.6 

 

Allt detta ska tillämpas i praktiken och som vi ser handlar mycket av det nya om synen på 

samhället och dess medborgares funktion och ansvar. Naturligt kan man tänka sig att ämnet 

samhällskunskap fick ta mycket av bördan. Därför kommer denna studie fokusera på ämnet 

samhällskunskap. Även om det var en reform som påverkade hela skolan och samhället i 

stort. Skolor och lärare skulle nu arbeta enhetligt med varandra, de fick en gemensam 

regelbok. Detta är, historiskt sett, Sveriges utförligaste skolreform. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

                                                 
5 Blixt, Naeslund, Nilsson, Serrander. Lärarhögskolan i Stockholm. 1996, sid 45 
6 Läroplan för gymnasieskolan 1970 
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1.3 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att utifrån lärarens egna perspektiv synliggöra faktorer som 

påverkar samhällskunskapslärarens arbetsmiljö vid tiden för Lgy 70. Att med hjälp av 

ämneskonferenser från åren 1967 -1970, studera de faktorer som upplevs sätta ramar för 

samhällskunskapsläraren och dess arbete.   

 

 

1.3.1 Forskningsfrågor 

 

Utifrån detta syfte har jag utformat fem forskningsfrågor: 

 

1. Vad anser lärarna om elevernas påverkan på arbetsmiljön? 

2. Vad anser lärarna om hur ledning (rektor, skolverket, läroplan osv.) 

påverkar arbetsmiljön? 

3. Vad anser lärarna om andra ämnen/kollegors påverkan på arbetsmiljön? 

4. Vad anser lärarna om hur resurser påverkar arbetsmiljön? 

5. Vad anser lärarna om de yttre faktorerna (föräldrar, politik, media osv.). 

Alltså faktorer utanför skolans murar påverkar arbetsmiljön? 
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2. Material 

 

Det material som jag kommer att använda mig av består av protokoll från ämneskonferenser i 

samhällskunskap. Efter att ha vänt på många blad på Stockholmsstadsarkiv kom jag fram till 

att detta material är bäst lämpat för mitt syfte. Genom dessa protokoll kommer jag nära 

samhällskunskapsläraren under den önskade tidsramen. Just närheten till läraren var det 

viktigaste kriteriet för min källa. 

 

Som jag var inne på ovan så kommer mitt material från Stockholmsstadsarkiv och består av 

ämneskonferenser från tre skolor inom Stockholmsområdet. Stockholms samgymnasium, Nya 

Elementarskolan och Frans Schartaus gymnasium. Jag har försökt sprida ut mig geografiskt så 

gott jag kan utan att lämna Stockholm. Detta gjorde jag för att inte lokala problem skulle bli 

överhängande. Det kan vara exempel som elevgrupper, lokaler, lärarkompetens osv. som 

skulle kunna vara problem endast i en stadsdel. Genom att bredda min undersökning 

geografiskt anser jag att den blir mer validerad.   

 

Att mitt material består av ämneskonferenser kommer med mycket trolighet skapa vissa 

problem. Ett sådant är att det finns stor risk för att protokollen liknar varandra i innehåll. 

Detta då ämneskonferenser ofta är inför terminen. Jag anser lösa detta problem genom mängd. 

Tre skolor och under tre år ger mig en sådan mängd att variation bör finnas. Ett annat problem 

är parter i diskussionen. Det är inte bara lärare i diskussionen utan rektorer, studierektorer och 

elever är också representerade. Det skapar en annan miljö, en miljö som skapar distans till den 

enskilde läraren, mitt objekt. Därför är det viktigt att upprepa att det är lärarens perspektiv 

som jag tittar på.   

 

Det finns dessutom skillnader i presentationen mellan de olika skolornas rapporter.  Exempel 

är att Frans Schartaus gymnasiums rapporter är mer kortfattade än de andra två. Detta löser 

jag genom att bara ta med den information som är utförlig i rapporterna. 

 

De aktörer som är aktiva i mitt material är; rektor, studierektor, lärare i samhällskunskap, 

bibliotekarie, elever (elevrådsrepresentanter) samt enstaka lärare i andra SO ämnen i olika 

konstellationer. Dessutom är två ämneskonferenser gemensamma (tre skolor närvarar) 
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tillsammans med gymnasieinspektören. Det är en konferens från Stockholms samgymnasium 

och en från Nya Elementarskolan. Båda från samma tid, i början av 1967.    

  

3. Metod  

 

Min metod har bestått av en innehållsanalys utav arkivmaterial. Med hjälp av 

Stockholmsstadsarkiv kom jag i kontakt med ämneskonferenser från tre antal skolor i 

Stockholmsområdet. Dessa ämneskonferenser låg till grund till analysen av tiden 1967 -70.  

 

Min innehållsanalys har varit kvalitativ i formen med en grund som gått ut på att jag sätter 

mig in i lärarens perspektiv. I mitt material finns det fler aktörer än lärare och det har varit 

min uppgift att plocka ut läraren. Dessutom är materialet renskrivet utav 

rektorer/studierektorer, på ett sätt som utgår från vad de har kommit fram till. Denna aspekt av 

texterna är viktig då de utgår från en mall och genom att förstå sig på mallen kan man börja 

förstå vem som säger vad. Jag har först analyserat texterna i helhet från en skola i taget för att 

förstå mig på sättet de är skrivna. Vem skriver? Vilka är närvarande? Finns det några speciella 

roller? Vad togs upp i föregående protokoll osv? Allt för att få grepp om vilka mönster det 

finns. Genom denna första granskning har jag kunnat dyka ner djupare och börja kategorisera 

lärarens perspektiv.  

 

När jag väl hade lokaliserat läraren började jag plocka ut de delarna av texten och placera in 

dem i min teoretiska grund, ramfaktorsteorin. Det hjälpte mig att bearbeta lärarens perspektiv 

på ett mer förståligt sätt. Det gav mig något att hålla i, så att säga. Efter detta arbete kunde jag 

börja besvara mina frågor. Man kan säga att min metod har bestått av tre delar; först genom 

en helhetsgranskning lokalisera lärarens perspektiv, sen kategorisera lärarens perspektiv för 

att till sist besvara mina forskningsfrågor. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

 

 Ramfaktorteorin 

 

Ramfaktorteorin teoretiska grund presenterades av Urban Dahllöf (1967). Fem år senare 

presenterade Ulf P Lundgren sin avhandling Frame factors and the teaching process som 

antog Dahllöfs teoretiska syn och applicerade empiri.7 Detta ledde till många år av forskning 

på området och idag finns en vetenskaplig konsensus runt ramfaktorteorin. 

 

Teorin går ut på att synliggöra olika ramfaktorer som styr och begränsar lärandeprocessen. 

Dessutom är det vanligt att ramfaktorer används till utvärdering och utbildningsplanering. 

Mycket för ramfaktorernas förmåga att tydliggöra och lokalisera. Det är denna aspekt som jag 

använder mig av. Att genom teorins förmåga att tydliggöra och lokalisera lärarens 

handlingsutrymme inom sin egen arbetsmiljö. Ett bra exempel på en ramfaktor är faktorn tid. 

Tid är något som påverkar de flesta lärare i dagens skolvärld. Inte tillräckligt med tid för varje 

enskild elev, inte tillräckligt med tid för rättvis bedömning eller inte tid för det administrativa 

arbete som idag ingår i lärarens profession. Ett annat exempel kan vara styrdokument så som 

läroplaner. Dessa skapar ett ramverk runt undervisningen och påverkar lärarens utrymme. 

Detta utrymme brukar man beteckna som frirum. Tänk er lärarrollen inom en fyrkant, allt 

utrymme innanför denna fyrkant är lärarens frirum. Ett rum där lärarrollen inte är begränsad 

tills den möter en vägg, denna väg är en ramfaktor.  

 

Då det finns väldigt många olika ramfaktorer kan man kategoriserat dessa faktorer i fem olika 

ramar; pedagogiska ramar, administrativa ramar, resursrelaterade ramar, 

organisationsrelaterade ramar och elevrelaterade ramar. Dessa kategorier kan växelverka och 

ingripa på lärarens frirum på samma gång. Ett sådant exempel är som ovan, ramfaktorn tid. 

Tid måste specialiseras för att kategoriseras. Kategoriseringen är till för att lättare kunna 

synliggöra för vilken ramfaktor som är aktiv. 

 

1. Pedagogiska ramar är styrdokument så som lagar, förordningar och kursplaner. 

2. Administrativa ramar är ramar som innefattar skolans organisation så som 

ledningsstruktur, arbetslag, arbetstid. Tänk schema. 

                                                 
7 Lindblad, Linde & Naeslund. Ramfaktorsteori och praktiskt förnuft. 1999, s 95 
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3. Resursrelaterade ramarna är de materiella och ekonomiska förutsättningarna. Tänk 

byggnadens, klassrummets utformning, undervisningstimmar, läromedel eller 

lärargruppens kompetens. 

4. Organisationsrelaterade ramarna behandlar kultur och social förhållning som finns 

inom skolans väggar. Tänk inflytande. 

5. Elevrelaterade ramarna behandlar elevens möjligheter och bakgrund. Tänk kulturell 

bakgrund, motivation, stöd eller förmåga. 

(Jansson. 2011, s 31) 

 

Förutom dessa fem ramar som alla fokuserar på de inre faktorerna i skolans miljö. Är det 

viktigt att lägga till en ram till, de yttre faktorerna. En lärarens arbetssituation och då indirekt 

elevens inlärningsprocess kan påverkas av yttre faktorer. Dessa kan vara allt från väder och 

vind till föräldrars inverkan. Faktorer som inte direkt berör skola, lärare eller elev.     

 

Det är viktigt att inte se ramfaktorerna som statiska föremål. Detta kan vara lätt då man 

beskriver dem som så. Ramfaktorer är och kommer alltid vara konstruerade av människor. 

Detta betyder att de förflyttar sig. Lärarens frirum kan uppfattas större i en skola medan i en 

annan mycket mindre eller så kan ramfaktorers påverkan på läraren uppfattas mindre idag än 

imorgon.  
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5. Tidigare forskning 

 

Den första studien som jag skulle vilja att vi tittar lite närmare på är en studie från Stockholm 

Universitet, mer precis den pedagogiska institutionen. Studien heter Några lärares syn på sin 

arbetssituation och är skriven av Lisa Allergren, Birgitta Giertz, Agneta Hähnel, Birgitta 

Hörnström och Madeleine Winqvist. Det är en kandidatuppsats som har till syfte ”att ta reda 

på hur lärares arbetssituation ser ut ur några intervjuade lärares synvinkel”.8 Den är skriven 

1978, alltså lite senare än min undersökningstid, men precis som jag undersöker de tiden och 

förändringen av skolreformen vid slutet av 60-talet. Dessutom angriper de lärarens 

arbetssituation utifrån liknande faktorer som jag, SÖ (skolöverstyrelsen), ungar (eleven), 

kollegor, samhället, rektor, föräldrar och Lgr 69. 

Undersökningen kommer fram till att lärarna anser sin arbetssituation är hårt belastad av: 

 

• Klassrumsmiljön – oron i klassen och svårigheter att få eleverna att lyssna förklaras 

genom dåliga hemförhållanden och närmiljö.9 

• För stort och ensamt ansvar – för stora elevgrupper och kraven från föräldrar.10 

• Dålig utbildning – som fokuserar på lektionsupplägg och inte andra aspekter i 

läraryrket.11 

• Motsägelsefulla krav – kunskapsinlärningskrav vs socialinlärning. Föräldrar, SÖ, 

elever och lärarens själv ställer krav på sitt arbete.12 

• Oklar målsättning – Läroplanens formulering och form som rekommendationer.13 

• Traditionell lärarroll – I sina försök att följa de nya riklinjerna tvingas läraren tillbaka i 

en mer traditionell lärarroll.14 

• Små resurser – saknad av resurslärare, material skolpsykologtjänster osv.15 

• Samarbetsproblem – Lärarna anser sig inte samarbeta med varandra pågrund av 

rädslan för att ses som en dålig lärare.16 

                                                 
8 Allegren, Giertz, Hähnel, Hörnström, Winqvist. Några lärares syn på sin arbetssituation. 1978. s 4 i del 1. 
9 Allegren, Giertz, Hähnel, Hörnström, Winqvist. Några lärares syn på sin arbetssituation. 1978. s 4 – 13 i del 3 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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Studien målar upp en bild av läraren som ensam och förvirrad. Som hanterar sin 

arbetssituation genom att stänga in sig i en traditionell auktoritär lärarroll.  

 

Problemet med studien är att den geografiskt och socioekonomiskt enbart fokuserar på en 

plats. Detta kan ge en skev bild och ska inte tas som en generell sanning. Men det den visar är 

att faktorer som resurs -, elev -, organisations- och pedagogiskt relaterade påverkade lärarna. 

Dessutom är de yttre faktorerna i föräldrar aktiva.  

 

Den andra studien som jag skulle vilja ta upp är en metaanalys av Lars Lundman med namn 

Forskning om lärare. Studien är från 1981 och är en analys av 17 forskningsrapporter om 

lärares arbetsmiljö från 1970 – talet. Genom denna studie får jag en samlad bild av 

forskningsläget under denna tid. 

 

Forskningen under 70 – talet använder till stor del enkäter och intervjuer som metod för 

datainsamling. I 12 av de 17 rapporterna som nämns i Lundmans studie är metoden enkät, 

intervju 4, arkivdata 3 och observation 1.17 Detta kan förklaras enligt Lundman att det fanns 

ett stort behov (från största del fackligt håll) av snabba och breda kartläggningar av lärarnas 

arbetsförhållanden. Detta ger en problemfrågeställning som passar enkät och intervjustudier. 

Problemet är att data som samlas in genom dessa metoder inte ger den generella bild som 

eftersträvas från början. Enkäterna efterfrågar den enskilde lärarens beskrivning genom frågor 

som söker lärarens subjektiva uppfattning. Det är lärarens upplevda arbetsmiljö som 

efterfrågas. Problemen i dessa rapporters resultat är dess tvetydlighet. I frågor om lärares 

arbetsmiljö så som stress och psykisk påfrestning svarar 45 – 60 % att påfrestningen är stor 

eller mycket stor. När samma objekt svarar på frågan om de tycker om sitt arbete är 87 – 89 % 

mycket nöjda och att det ger dem en personlig tillfredskänsla.18  

 

 Några problem i lärarnas arbetsmiljö som visar sig i dessa 17 studier är: 

 

• Lärarna betraktar sig som isolerade, ensamma och utan stöd.19 

• Minst nöjda med den fysiska miljön.20 

                                                 
17 Lundman. Forskning om lärare. 1981, s 237. 
18 Ibid. s 252. 
19 Ibid. s 52. 
20 Ibid. s 64. 
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• Stort ansvar och krav från yttre faktorer som myndigheter och allmänheten ses som 

orsaken till arbetets påfrestning.21  

• Tidsbrist, för svåra arbetsuppgifter och osäkerhet i utförande.22 

• För stora och heterogena klasser.23 

• Elevers koncentration och orolighet. För lite tid t ex resurstid till vissa elever.24  

 

 

Först skulle jag vilja nämna att när man dyker ner i dagens forskning inom lärares arbetsmiljö 

upptäcker man snabbt att metoder som används är till stor del enkät och intervjustudier. 

 

Jag vill börja med en avhandling av Tobias Jansson från 2011 som heter Vad kommer på 

provet? Gymnasielärarens provpraxis i samhällskunskap. Janssons avhandling går ut på att 

undersöka samhällskunskapslärares provpraxis. Alltså hur prov brukas. Så stor del av denna 

studie är inte aktuell för min studie men det finns delar som är mycket passande. Den fjärde 

forskningsfrågan lyder; Vilka faktorer påverkar lärarnas arbete med skriftliga prov?25 Det är 

denna fråga som är relevant för min studie, då den direkt berör ramfaktorer och dess påverkan 

på lärarprofessionen. 

 

Om vi nu tar oss en titt på resultatet ser vi att de administrativa ramarna påverkar lärarna och 

då till störst del tidsfaktorn. Detta ser vi exempel på när det är de lärarna som har mest frågor i 

minnas kategorin (en av kategorierna utifrån Blooms reviderade taxonomi som Jansson 

använder sig av) som uttrycker brist på tid. Organisationsrelaterade ramar så som elevers 

önskemål till skriftliga prov påverkar lärarna. Detta förklarar Jansson med att det finns en 

skolkultur som betonar minneskunskaper. Denna kulturs påverkan kommer både från lärare 

som elever. Exempel på detta är att det är de lärare som använder sina kolleger som bollplank 

har mest minnesfrågor på sina prov. En typ av social ram. När det kommer till 

resursrelaterade ramar så påverkar förvisso läromedel men inte i frågan om vilka 

kunskapsformer som testas. Alltså påverkas lärarna av läromedel bara inte i den fråga som 

Jansson ställer. Elevrelaterade ramar så som elevers bakgrund ses inte påverka. Anpassning 

                                                 
21 Lundman. Forskning om lärare. 1981, s 72. 
22 Ibid. s 76. 
23 Ibid. s 83. 
24 Ibid. s 127. 
25 Jansson. Vad kommer på provet? Gymnasielärarens provpraxis i samhällskunskap. 2011, s 13. 
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sker utifrån betygskriterierna och inte eleverna. Påverkan utifrån pedagogiska ramar har enligt 

Janssons studie stor betydelse och med det, betygkriteriernas påverkan.26 

 

Vi ska inte se ramfaktorer som fasta strukturer utan som faktorer skapade av människor. Och 

om människor skapade dessa ramar kan man också förändra dem. Se dem mer som sociala 

strukturer som utformats av tidigare generationer. Om man ser dem som detta upptäcks ett 

handlingsutrymme, ett frirum.27 

 

Jag tycker mig se bevis på detta i Janssons avhandling i frågan som rör kollegernas påverkan 

på proven. De lärare som diskuterar utformning med sina kolleger utformar flest 

minnesfrågor. Här ser vi bevis på kulturella rester som förmedlas. En annan aspekt som är 

extra intressant är att bara en lärare (indirekt) anser att kursmålen är en faktor som påverkar 

provkonstruktionen när alla anser att betygskriterierna påverkar. Detta visar på ett glapp i 

kommunikationen. Kriterierna är ju medel till målen och dessutom ansåg lärarna att provet till 

största del används som underlag i den summativa bedömningen.  

 

I studien Ämnesdidaktiska insikter och strategier av Bengt Schüllerqvist och Christina Osbeck 

(red) kan vi förstå vikten av ämnets betydelse. Inte bara för läraren och eleven utan för 

forskaren som studerar skolan och med det dess didaktiska struktur. 

 

Studien är en intervjustudie med lärare i de fyra samhällsorienterade skolämnena. 3 – 4 lärare 

per ämne intervjuas i frågor som berör deras ”erfarenheter av sin ämnesundervisning”.28Det är 

15 stycken intervjuer sammanlagt i studien där lärarna blir tillfrågade att berätta om sin 

ämnesundervisning. Syftet är att utöka den vetenskapliga kunskapen om lärarens arbete samt 

att hjälpa blivande som yrkesverksamma lärare i sin vardag. Den del av denna studie som jag 

vill belysa är intervjuerna med samhällskunskapslärarna. Denna del är skriven av Ann 

Bernmark – Ottosson. 

 

                                                 
26 Jansson. Vad kommer på provet? Gymnasielärarens provpraxis i samhällskunskap. 2011, s 143 – 146. 
27 Schüllerqvist, Ämnesdidaktisk lärarforskning – ett angeläget forskningsfält. I Ämnesdidaktiska insikter och 

strategier, Schüllerqvist, Osbeck (red). 2009, s 17 
28 Ibid. s 9 
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Intervjuerna med samhällskunskapslärarna kommer fram till 5 stycken ramfaktorer som 

påverkar lärarnas undervisning. Läroplaner, läromedel, klasstorlek, i vilken årskurs ämnet 

läses samt antal timmar och programarbetslag och/eller ämnesarbetslag.29 

 

• Läroplaner. Är målinriktade och detta betyder att en viss frihet finns för lärarna i 

tolkningen. Lärarna tänjer dessutom på rammarna när det kommer till frågor som 

berör aktiva medborgare. Det förklaras genom att eleverna behöver de kunskaper för 

att få en bättre förståelse i andra frågor.30 

• Läromedel. Samtliga lärare anser sig ha tillgång till läroböcker, även om dessa 

används mindre frekvent idag. Vissa elever efterfrågar läroböcker mer än andra 

(tydligast i yrkesförberedande program). Tidningsartiklar används frekvent. Sedan är 

det internetuppkopplingen i klassrummet som är den stora frågan när det kommer till 

läromedel.31  

• Klasstorlek. Denna faktor av påverkan anser lärarna påverka mycket. Små klasser en 

större frihet, mer tid och större möjligheter till individuell handledning. Större klasser 

mer lärarledd undervisning med diskussioner.32 

• I vilken årskurs ämnet läses samt antal timmar. Exempel, naturvetenskapen har A – 

kursen i årskurs tre och detta betyder att eleverna är äldre och har mer erfarenhet. 

Lärarna ser detta som en fördel. Sedan är det timtalen som är den stora frågan. Längre 

lektioner, mer oavbruten tid.33  

• Programarbetslag och/ eller ämnesarbetslag. Samtliga lärare anser sig vilja föra 

diskussioner med sina ämneskollegor istället som nu, med sitt programarbetslag i 

syfte att utveckla undervisningens innehåll och former. Dessutom säger lärarna att 

detta gjorde man alltid förr.34   

 

En sista text som jag skulle vilja redovisa är Nöjda som lärare, missnöjda som anställda – 

skolexistens mellan mening och missnöje av Anders Persson. Det är en del av en antologi med 

namn Villkor i arbetet med människor – en antologi om human servicearbete av Vesa 

Leppänen, Sandra Jönsson, Harry Petersson och Joakim Tranqvist. Antologin bygger på 

                                                 
29 Bernmark – Ottosson, Samhällskunskapslärare. I Ämnesdidaktiska insikter och strategier. Schüllerqvist, 

Osbeck (red). 2009. s 76- 77  
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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empiri från forskningsprojektet Organisation, ledning och styrning i förhållande till 

psykosocial arbetsmiljö i human services – en kvalitetsrevision (KVAR).  

 

I denna text försöker Persson svara på frågan hur lärare både kan vara missnöjda med sin 

arbetssituation samtidigt som de anser sitt arbete vara meningsfullt. Persson tolkar Kvar – 

enkätens resultat på ett sådant sätt att när vi ska söka efter orsaker till lärares missnöje och 

upplevda arbetsmiljöproblem ska vi inte söka bland de nära arbetsvillkoren och relationen 

mellan eleverna. Det är där vi finner meningen i arbetet. Persson anser att problemen ligger i 

lärares brist på inflytande över skolans planering och arbete.35 ”Graden av missnöje tycks 

handla om hur läraren viktar rollen som ”lärare” respektive rollen som ”anställd”.”36  

 

Enligt Persson kommer detta missnöje i rollen som anställs från en förskjutning i 

yrkesautonomin. Från en närmast professionslik yrkesautonomi som byggde på en allians 

mellan stat, utbildning och fack som resulterade i ett yrkesmonopol till att under de senaste 10 

– 15 årens ökade styrbarhet från uppdragsgivare. Detta har resulterat i att lärarna inte ser sig 

odelat lojala med skolinstitutionen utan snarare med yrket. Yrkesidentiteten som nu står till 

förfogande för dagens lärare är lagläraren. En lärare som skiljer sig från den tidigare, 

ensamläraren, vars arena var sitt klassrum och sitt ämne. Lagläraren fokuserar inte så starkt på 

sitt ämne utan mer på eleven och samarbetet med andra lärare.37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                 
35 Persson. Nöjda som lärare, missnöjda som anställda – skolexistens mellan mening och missnöje. I Nöjda som 

lärare, missnöjda som anställda – skolexistens mellan mening och missnöje. 2006. s 21. 
36 Ibid. s 22. 
37 Ibid. s 33 - 34. 
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6. Resultat 

 

6.1 Vad anser lärarna om elevernas påverkan på arbetsmiljön? 

 

Det första tecknet på elevrelaterad påverkan av lärarnas arbetsmiljö är deras inflytande över 

val av läroböcker. Detta ser vi bevis för från alla tre berörda skolorna. Det är både direkt, 

alltså inflytande genom kritik och önskemål från eleverna själva, som indirekt. Med indirekt 

menar jag att lärarna anser att läroböckerna inte är anpassade till elevernas kunskaper. 

Exempel på detta hittar vi på Nya Elementarskolan i protokollet från den 23/11 – 1967. ”Då 

många av eleverna på HS – linjen valt denna linje på grund av bristande fallenhet och intresse 

för matematik kunde det knappast anses stimulerande och förenligt med elevernas 

intresseriktning om ekonomikursen lades upp alltför teoretiskt – matematiskt och därmed blev 

onödigt svårtillgänglig.”38Vidare läser man att lärobocken kritiseras i detta anseende och att 

eleverna bör erhålla ”kunskaper och viss förståelse för samhällsekonomiska sammanhang och 

problemställningar.”39 Detta är också bevis på att det inte bara är läroboken som anpassas till 

elevgruppens förkunskaper och intressen utan hela kursen samhällsekonomi.  

 

En annan aspekt som eleven påverkar är val av inlärningsmetod t ex läxor. Skillnaden är att 

elevpåverkan är till stor del indirekt. I frågor som berör betingstudiers (på ackord), långläxors 

eller koncentrationsläsning vara eller inte vara är det lärarna som styr. ”Konferensen 

konstaterar, att långläxesystemet i allmänhet slagit väl ut i ämnet samhällskunskap och 

emottagits positivt av eleverna sedan de kommit underfund med studiemetodiken. Arbete med 

långläxor kunde därför börja redan tidigt under höstterminen i åk 1.”40 Ingen elev är 

närvarande under denna konferens. När frågor som berör inlärningsmetod tas upp under 

konferenserna är inga elever närvarande, förutom en gång. Det är i en rapport från 

Stockholms samgymnasium, den 28/5 – 1969. Under denna konferens diskuteras kursens 

planering, läroböcker, samordnad undervisning med andra ämnen, långläxor, beting och 

redovisning av specialarbete. Alla punkterna har med eleverna att göra och konferensen har 

hög grad elevdemokrati. Det intressanta är att ingen rektor eller studierektor är närvarande, 

alltså en konferens med bara elever och lärare.41  

                                                 
38 Protokoll från ämneskonferens. Nya Elementarskolan. 23/11 – 1967. Punkt 3. 
39 Ibid. 
40 Protokoll från ämneskonferens. Nya Elementarskolan. 21/8 – 1969. Punkt 4. 
41 Protokoll från ämneskonferens. Stockholms samgymnasium. 28/5 – 1969. 
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Jag tycker mig dessutom se en ökning i elevpåverkan på lärarens arbetsmiljö under 

undersökningens tidsram. I början är det mest indirekt påverkan av elever på lärarens frirum. 

Det direkta är genom läroboksval. Medan i slutet av undersökningstiden kan vi se bevis för att 

eleverna direkt kritiserar och har åsikter berörande något så centralt i lärarrollen som lärostoft, 

metod och betygsättning. Ett exempel är från Frans Schartaus gymnasium, den 8/1- 1970. I 

detta protokoll ser vi en elev som tar upp sin åsikt om lärostoftet. Eleven lägger fram 

önskemål om en mer utförlig analys av det socialistiska – ekonomiska systemet. Det blir en 

utförlig debatt om läroboken, läroplanen och hur huvudvikten ska läggas på det västerländska 

systemet.42 Lärarna och rektorer måste lägga tid på att försvara läroplanen. Ett annat exempel 

är; ”Beträffande undervisningens uppläggning f.ö. påtalades från elevhåll, att eleverna ofta 

har en känsla av att lärarna vid betygsättningen i allför hög grad tar hänsyn till 

skrivningsresultaten, även i ämnen man betraktar som ”muntliga”. Betingsförhör har alltför 

ofta blivit skriftliga”.43 Detta kan upplevas som en ökad elevdemokrati och elevinflytande 

som enligt läroplanen under denna tid ska utövas men det är också en förminskning av den 

enskilde lärarens frirum. Om vi nu tar oss en titt på Tobias Janssons avhandling med dess 

resultat att det finns en skolkultur som betonar skriftliga prov utifrån önskemål från elever så 

ser vi att detta inte är en sanning under min undersökningstid. Här ser vi att det är lärarna inte 

eleverna som vill bruka skriftliga prov. Eleverna önskar mer muntliga prov. Jansson vill tro 

att denna kulturella påverkan kommer från lärare som elev men här ser vi att det inte beror på 

eleven. Dessa kulturella rester kommer från lärarnas kultur och mindre att göra med eleverna. 

Man bör ta bort eleven ur kalkylen.   

 

I mitt material finns inga bevis på oordning i klassrummen, dåliga hemförhållanden osv. som 

vi kunde se i tidigare forskningen. Om vi tar oss en titt på studien Några lärares syn på sin 

arbetssituation så kom de fram till att lärarna ansåg sig vara hårt belastade av, 

klassrumsmiljön, mer specifikt oron i klassen och svårigheter att få eleverna att lyssna. Detta 

förklarades genom dåliga hemförhållanden och närmiljö. Dessutom ansåg lärarna att de hade 

för stort och ensamt ansvar i och med för stora elevgrupper och kraven från föräldrar. Detta 

ser vi också i Lars Lundmans analys, Forskning om lärare. Isolering och ensamhet med stora 

klasser och oroliga elever. Det närmaste man kommer dessa aspekter i mitt material är i 

frågan om ensamhet. ”Beträffande planeringen av lärostoffet gavs undervisande lärare full 

                                                 
42 Protokoll från ämneskonferens. Frans Schartaus gymnasium. 8/1 – 1970. Punkt 4. 
43 Protokoll från ämneskonferens. Stockholms samgymnasium. 12/5 – 1970. Punk 4. 
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frihet.”44 Frirummet för den enskilda läraren är stort i frågan om vad som sker innanför 

klassrummet väggar.”Gymnasieinspektören nämnde att ingen norm var fastställd för 

kunskapskontrollen utan varje lärare då hade frihet att välja den metod som ansågs 

lämpligast.”45 Denna normlöshet är också bevis på en oklar målsättning som lärarna anser sig 

vara belastade av i studien Några lärares syn på sin arbetssituation. Men dessa frågor berör 

mer frågan om hur ledningen påverkar lärarens arbetsmiljö, så låt oss ta en titt. 

       

           

6.2 Vad anser lärarna om hur ledning (rektor, skolverket, läroplan osv.) påverkar 

arbetsmiljön?  

 

Det första som slår en när man tar en titt på frågan om ledningens påverkan på lärarnas 

arbetsmiljö är vilket stort frirum som ändå fanns. Det finns fler bevis i mitt material att 

innanför klassrummets väggar med aspekter som berör undervisningsmetoder och betyg har 

lärarna under tiden 1967 – 70 stor frihet, man skulle kunna uttrycka sig att lärarna har 

ensamrätt i klassrummen. Ledningen ska mest se till att lärarna är nöjda och har det material 

de behöver. Detta ser vi bevis på i ett protokoll från Nya Elementarskolan, den 23/8 – 1967. 

Här visar sig det att problemet med läroböckernas försening kommer påverka planeringen för 

läsåret. Det beslutas att ”betydande frihet skulle lämnas respektive lärare”.46 Här lämnas 

läraren ensam att lösa ett stort problem, inga läroböcker.  

 

Även utanför klassrummet ser man bevis på en ledning som är väldigt tillmötesgående mot 

lärarna. I protokoll från Stockholms samgymnasium, den 22/1 – 1968 ser vi en intressant 

diskussion. Här ställer rektorn en fråga till lärarna som handlar om de anser sig vara positivt 

inställda på läsning i tre timmar i streck. Lärarnas svar är ja men endast om institutionen 

upprustas.47 Det är intressant utifrån relationen ledning och arbetstagare (lärare). Det finns ett 

tillräckligt stort frirum för att ställa krav utifrån en fråga. 

 

Om vi ta oss en titt på andra aspekter mer utanför klassrummen ser vi att ledningen påverkar 

lärarna mest utifrån administrativa ramar, t ex schema. ”Total koncentration till ena terminen 

                                                 
44 Protokoll från ämneskonferens. Nya Elementarskolan. 22/8 – 1968. Punkt 3. 
45 Protokoll från ämneskonferens. Stockholms samgymnasium. 28/2 – 1967. Punkt 2. 
46 Protokoll från ämneskonferens. Nya Elementarskolan. 23/8 – 1967. Punkt 3. 
47 Protokoll från ämneskonferens. Stockholms samgymnasium. 22/1 – 1968. Punkt 3. 
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av ämnet får ej förekomma.”48 Här är det gymnasieinspektören som talar. Alltså bestämmelser 

från högre ort än den enskilda skolan. Lite längre ner under samma punkt ser vi en lärare som 

direkt känner att hen med sitt ämne blir påverkad. Läraren vill att historieämnet koncentreras 

till vårterminen så att samhällskunskapen får den tid med grupptimmar (arbete i mindre 

grupp) under hösten som ämnet behöver. Detta för att det är i början av studierna som behovet 

av studieteknik och metodik är som störst.49  

 

En annan aspekt som tas upp i frågan om administrativa ramar är lektionsbortfall. Lärarna 

uttrycker ”de svårigheter som uppstod till följd av oförutsebara lektionsbortfall att på ett 

meningsfullt sätt kunna följa uppgjorda planer”.50 Årskurs N 3 tas upp som särskilt drabbad. 

Anledningen till detta är studielämplighetsprov, enkäter och tester. Lärare anser att ca 75 % 

av lektionstiden för denna årskurs har fallit bort.51 Att dessa tester och enkäter inte är mer 

utspridda utan i så stor grad på samhällskunskapslektionernas tid visar på en dåligt insatt 

ledning.   

 

Vi ser också bevis på påverkan av lärarnas arbetsmiljö utifrån vart deras klassrum ska flyttas, 

institutioner ska flyttas, alltså rent rumsliga förflyttelser som påverkar lärarna. På Frans 

Schartaus gymnasiet är frågan om institutioners plats återkommande. Detta på grund av att 

skolan befinner sig på utspridd på olika gator. Fram till höstterminen 1970 är 

samhällskunskapsinstitutionen splittrad. Olika årskurser läser på olika adresser. Som max 

under läsåret 1968 – 69 på tre olika gator i Stockholm.52 Detta tas upp på en ämneskonferens 

den 9/1 – 1969. Sedan ser vi i protokollet den 25/8 1969 att de har ändrat till två olika 

adresser. Detta kan upplevas som positivt men en viktig detalj är att den ena adressen är en 

helt ny adress.53 Detta påverkar såklart lärarens arbetsmiljö på ett sätt som nästan skämtsamt 

går och beskriva, var är lärarens arbetsmiljö. 

 

Den enda gången där ledning gå in och tar tydlig åsikt på något som berör klassrummets 

metodik är i en diskussion om grupptimmarnas användning och schemaplacering. Majoriteten 

av konferens deltagarna anser att grupptimmarna är mest lämpliga i början av studierna för 

metod och teknik träning. Medan en minoritet anser att dessa grupptimmar är mest lämpliga 

                                                 
48 Protokoll från ämneskonferens. Nya Elementarskolan. 31/1 – 1967. Punkt 4. 
49 Ibid. 
50 Protokoll från ämneskonferens. Nya Elementarskolan. 21/8 – 1970. Punkt 3. 
51 Ibid. 
52 Protokoll från ämneskonferens. Frans Schartaus gymnasium. 9/1 – 1969. Punkt 2.  
53 Protokoll från ämneskonferens. Frans Schartaus gymnasium. 25/8 – 1969. Punk 2. 
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att användas till meningsfullt självständigt arbete som enbart kan ske när eleverna har en 

fungerande ämnesmetodik, alltså senare på året.54 Här ser vi alltså en delad ämneskår och det 

är nu konferensledaren eller studierektorn går in och bestämmer. Konferensledaren betonar 

vikten av att dessa timmar används till studie och arbetsträning. Detta då elevernas färdigheter 

från grundskolan inte är tillräckliga eller ”i många fall så gott som obefintliga”.55 Detta kan 

uppfattas som en konfliklösning men det är också en förminskning i lärarens pedagogiska 

frirum. Detta då att minoriteten behöver ändra deras metodik och anpassa sig till majoriteten. 

Det finns alltså en organisationsram som betonar studie och arbetsträning. Här ser vi också en 

påverkan från andra kollegor, så låt oss gå vidare till den frågan.  

 

  

6.3 Vad anser lärarna om andra ämnen/kollegors påverkan på arbetsmiljön?  

 

De bevis vi ser på påverkan från andra ämnen/kollegor är till största del positiva för den 

enskilda läraren. Ett exempel kommer från Nya Elementarskolans konferens, den 23/11  - 

1967. Här kan vi läsa om en insamling av lärares undervisningsmaterial. Detta för att 

underlätta enskilda lärares lektionsförberedelser. Allt material ska samlas på central plats och 

vara lättillgängligt för ämneskollegorna.56 Det intressanta i denna diskussion är att det inte 

finns bevis för motsättning. Det visar på en öppen relation mellan ämneskollegorna som inte 

fokuserar på konsekvenserna som en sådan aktion kan skapa, t ex att någon kollega åker gratis 

på andras bekostnad. Det visar fokus på fördelarna som t ex delad erfarenhet och kunskap. 

Det finns en bra grund för diskussion mellan ämneskollegorna som sällan övergår till 

meningsskiljaktigheter. En av de få bevis för en konflikt ser vi i en diskussion om den 

muntliga examens genomförande. Där konstateras det att den har genomförts men att tiden för 

repetition var för knapp, ”till följd av lärarkonflikten under höstterminen”.57 Detta är den enda 

informationen vi får och på grund av det vet vi inte om konflikten var mellan lärare i samma 

ämne eller om den var mellan lärare i olika ämnen.  

 

Om vi nu tar oss en titt på relationen mellan ämnena måste vi vända på sättet att analysera. 

Detta på grund av att konferenserna är för samhällskunskapslärare men detta ger oss ändå en 

                                                 
54 Protokoll från ämneskonferens. Nya Elementarskolan. 13/10 – 1967. Punkt 3. 
55 Ibid. 
56 Protokoll från ämneskonferens. Nya Elementarskolan. 23/11 – 1967. Punkt 6. 
57 Protokoll från ämneskonferens. Nya Elementarskolan. 18/4 – 1967. Punkt 4. 
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uppfattning av ämnesöverstigande påverkan. Samhällskunskapslärarna i mitt material 

påverkar historielärarna överraskande konsekvent. Man får en uppfattning av att ämnena läses 

nära varandra. ”Schematekniska svårigheter att lägga historieämnet mot annat ämne än 

samhällskunskapen.”58Påverkan är oftast schemarelaterade så som användning av 

grupptimmar. Men vi ser också bevis på att samhällskunskapen direkt tar över historieämnets 

lektionstid. I protokoll från Nya Elementarskolan, den 21/8 – 1970, ser vi att i och med valet 

så ska de som inte läser samhällskunskap denna termin få information om valet på någon 

historielektion eller annan tid till förfogande.59  

 

Detta med att ämnesöverskridande påverkan från samhällskunskapen på historieämnet blir 

extra intressant när det förklaras som ”naturligt” att samhällskunskap ska samarbeta med 

svenska och matematik. 60 Men bevisligen läses samhällskunskap mycket närmare 

historieämnet.  

  

      

 

6.4 Vad anser lärarna om hur resurser påverkar arbetsmiljön? 

 

Man kan väldigt snabbt se i mitt material att resurser är det som påverkar läraren mest. De 

resurser som tas upp är läroböcker och material, klassrummens och institutionernas utrustning 

och plats, lärarnas egna kunskaper, bibliotekets material och tid. Låt oss börja med det som 

diskuteras mest, läroböcker. 

 

Läroböckerna får en enorm plats i mitt material, detta är kanske inte så konstigt då 

konferenserna är placerade i början och i slutet av terminerna. Det är en av punkterna som ska 

behandlas men att det är sådana problem hade jag inte förväntat mig. Alla tre undersökta 

skolor visar på att förseningar av läroböcker är ett återkommande problem; ”i likhet med de 

senaste åren”.61 Lärarna ser detta ”som hinder för tillfredställande kursplanering”.62 Dessutom 

är läroböckernas innehåll uppe till diskussion ofta och med det vilka som är lämpligast att 

köpa in. I en gemensam konferens med lärare i historia, religion, filosofi, psykologi, 

                                                 
58 Protokoll från ämneskonferens. Stockholms samgymnasium. 28/2 – 1967. Punkt 2. 
59 Protokoll från ämneskonferens. Nya Elementarskolan. 21/8 – 1970. Punkt 5. 
60 Protokoll från ämneskonferens. Nya Elementarskolan. 31/1 – 1967. Punkt 8. 
61 Protokoll från ämneskonferens. Nya Elementarskolan. 21/8 – 1970. Punkt 2. 
62 Protokoll från ämneskonferens. Frans Schartaus gymnasium. 9/1 – 1969. Punkt 4. 
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samhällskunskap och socialkunskap diskuteras läroboksituationen ingående. Detta på grund 

av ”konferensens sammansättning möjliggjorde en mycket allsidig bedömning…”.63 De 

kommer fram till att det finns problem att tillförskaffa bra läromedel. I socialkunskap fanns 

endast en lärobok och den var inte godkänd av läroboksnämnden. I samhällskunskap ses 

ämnets speciella karaktär vara problemet. Samhällskunskap är ett ämne som hela tiden måste 

uppdateras och då oftare än t ex religion. Detta tas upp som samhällskunskapens problem med 

att tillförskaffa lämpliga läroböcker. Läroböckerna är endast godkända för begränsad tid.64 

Det leder till att som samhällskunskapslärare måste du gå igenom och byta ut läroböckerna 

oftare, detta leder till en högre arbetsbörda för enskild samhällskunskapslärare än t ex en 

religionslärare. Viktig att tillägga i frågan om läroböcker är att ledning inte ställer sig i vägen 

för lärarna, t ex så bestäms det att alla läromedel ska köpas in.65 Detta ser vi bevis för på fler 

konferenser. 

 

Om vi nu tar upp frågan om klassrummens och institutionernas utrustning ser vi att detta är 

också något som till stor grad påverkar lärarna. Vi har redan varit inne på Frans Schartaus 

gymnasiums problem. Det med institutionens olika adresser. Vi ser en liknad diskussion på 

Stockholms samgymnasium, fast här är det lokaler och mer specifikt, ämnesrumsystem. 

Denna diskussion pågår under hela undersökningens tidsram. Ämnesrummens läge och 

utrustning är de frågor som tas upp. Det lärarna vill är att ämnesrummet med praktiskt 

material ska vara lokaliserat på samma plan. I protokoll från den 28/2 – 1967 läser vi att det 

råder enighet om att ämnesrumsystem är nödvändiga. Dessutom diskuteras det om förslag om 

vilken utrustning som ska fylla detta ämnesrum, så som statistiska böcker och listor.66 Samma 

diskussion ser vi sen i nästan varenda rapport till och med i rapporten där ingen studierektor 

eller rektor närvarar, alltså en konferens med bara elever och lärare sitter dem och diskuterar 

institutionens utrustning.67 Dessutom ser vi i rapporterna att det ibland uttrycks tydlig 

frustration i ämnet. ”Angående ämnesrummet fastställdes ett behov att snarast komplettera 

detta med ytterligare ett skåp och ett kartställ, åtminstone för ett begränsat antal 

kartor.”68”Beträffande undervisningsmaterial fann konferensen situationen helt 

otillfredsställande. Det praktiskt taget enda som finns f.n. är geografiska kartor, som 

                                                 
63 Protokoll från ämneskonferens. Nya Elementarskolan. 8/4 – 1969. Punkt 1. 
64 Ibid. 
65 Ibid. Punk 2. 
66 Rapport från ämneskonferens. Stockholms samgymnasium. 28/2 – 1967. Punkt 2. 
67 Rapport från ämneskonferens. Stockholms samgymnasium. 28/5 – 1969. Punkt 7. 
68 Rapport från ämneskonferens. Stockholms samgymnasium. 20/9 – 1969. Punkt 2 
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samhällskunskapen så småningom kommer överta.”69Detta tyder på att det är en viktig och 

tydligt påverkande fråga hos lärargruppen. Det ser vi på ord som snarast och 

otillfredsställande, dessutom ser vi längre ner under samma punkt en mening som börjar med; 

”Bland övriga omedelbara behov…”70 . Lärarna sätter ner foten.  

 

Vi ser en diskussion om dessa frågor i Nya Elementarskolan också även om mycket mindre. 

Där är det en mer logisk nivå på diskussion och krav. Exempel kan vara material som 

kalendrar bör kompletteras, nytt kortregister över läromedlen71 eller; ”Då många lektioner 

måste äga rum utanför ämnesrummen rekommenderas anskaffandet av praktiska 

bokbärare.”72 En vidgning av ämnesrummet uttrycks skapa ett arbetsmiljörelaterat problem.  

 

Vi ser här att klassrummets och skolans rumliga miljö är en faktor av påverkan i alla tre 

skolor, även om utsträckningen varierar. Precis som vi kan läsa i den dåtida forskningen 

påverkar denna fråga lärarnas arbetsmiljö. 

 

Det som överraskade mig mest när jag gick igenom mitt material finner vi i en rapport från 

Stockholms samgymnasium, den 6/5 – 1968. Det är en diskussion om beting och 

specialämnen för årskurs 3, mer specifikt vad som är realistiska ämnen att genomföra för 

eleverna, ”med hänsyn till lärarnas egna kunskaper”.73 Här ser vi en resursrelaterad ramfaktor 

som begränsas av lärarna själva, alltså deras kunskaper. Detta förväntade jag mig inte att finna 

på svart och vitt. Detta bevisar lärares uppfattning av sin egen begränsning. Om vi nu tar in 

den tidigare forskningen ser vi att den faktorn tas upp. För svåra arbetsuppgifter74, dålig 

utbildning75 är några påverkande faktorer som tas upp i den dåtida forskningen. 

 

Tid som resurs är också representerat i mitt material som en påverkan på lärarens arbetsmiljö. 

Mycket har jag redan varit inne på, alltså diskussioner om grupptimmarnas användning och 

tidsmässig placering. Att det finns tid för individuell handledning och arbete i mindre grupp 

ser vi i den tidigare forskningen både i dåtid som nutid. Det är en viktig faktor på lärarens 

arbetsmiljö.      

                                                 
69 Ibid. Punkt 3. 
70 Ibid. 
71 Rapport från ämneskonferens. Nya Elementarskolan. 21/8 – 1969. Punkt 5. 
72 Rapport från ämneskonferens. Nya Elementarskolan. 8/4 – 1969. Punkt 2. 
73 Rapport från ämneskonferens. Stockholms samgymnasium. 6/5 – 1968. Punkt 4. 
74 Lundman. Forskning om lärare. 1981, s 76. 
75 Allegren, Giertz, Hähnel, Hörnström, Winqvist. Några lärares syn på sin arbetssituation. 1978. s 4 - 13 i del 

3. 
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I frågan om bibliotekets resurser ser vi att det är en viktig fråga, speciellt när det kommer till 

specialarbeten i årskurs 3. Problemet är att biblioteket inte förfogar över den litteratur som 

elever vill låna. I rapport från Nya Elementarskolan, den 8/4 – 1969 ser vi en intressant 

diskussion. Problemet gör att elever får skaffa material utanför skolan och istället för att utöka 

eller förändra biblioteket eller verksamheten bestäms det bara att det är en del av vad som igår 

i lärdomen inom specialarbete, att arbeta självständigt.76 Detta leder till att eleven är beroende 

av yttre faktorer så som kommunala bibliotek, arkiv osv. och då indirekt läraren som ska 

bedöma.           

 

6.5 Vad anser lärarna om de yttre faktorernas påverkan på arbetsmiljön? 

 

När det kommer till de yttre faktorernas påverkan på lärarens arbetsmiljö ser vi att det till 

största del handlar om yttre samhällsaspekter så som förändringar i närmiljön eller politiska 

val. Låt oss börja med de politiska valens påverkan. 

 

Då det är samhällskunskapsläraren som är under luppen i min studie kommer det inte till en 

överraskning att politiska val bör behandlas och diskuteras under konferenserna men det 

betyder inte att de inte påverkar lärarna. Detta kan vi se i mitt material. I en rapport från Nya 

Elementarskolan, den 22/8 – 1968 kan vi läsa meningen; ”Betträffande planeringen av 

lärostoffet gavs undervisande lärare full frihet.”77 Vid vidare läsning ”rekommenderas”78 det 

att man börjar med att behandla de politiska partierna. Detta med anledning av höstens 

andrakammarsval.79 Som samhällskunskapslärare är du inte fri att planera utan måste anpassa 

dig själv och din planering utifrån samhällsaspekter. Dessutom måste ditt material 

kontinuerligt följa denna anpassning. Detta diskuteras i protokoll från Nya Elementarskolan, 

den 21/8 – 1970. Där man kommer fram till att två nya läromedel ska införskaffas. Dessutom 

kommer det som förslag att eleverna ska tillförskaffa material själva genom besök på 

valbyråerna.80 Valet får stor påverkan inte bara på samhällskunskapen utan också 

historieämnet då som jag redan har varit inne på kommer förlora lektionstid. Vi ser 1970 års 

val diskuteras på Stockholms samgymnasium också men här tacklar de valet på ett annat sätt. 

                                                 
76 Rapport från ämneskonferens. Nya Elementarskolan. 8/4 – 1969. Punkt 3. 
77 Protokoll från ämneskonferens. Nya Elementarskolan. 22/8 – 1968. Punkt 3. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Protokoll från ämneskonferens. Nya Elementarskolan. 21/8 – 1970. Punkt 5. 
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De planerar ett provval i skolan. Mycket läggs på eleverna när det kommer till planering och 

det praktiska. ”Elevrepresentanterna var övervägande positiva till arrangerandet av ett val och 

de från samgymnasiet närvarande representanterna trodde sig kunna klara av de praktiska 

problem i samband med valet.”81Dessutom bestäms det att lärarna ska behandla de avsnitt i 

läroboken som har med val och demokrati att gör innan.82 Samma sak ser vi på Frans 

Schartaus gymnasium. Valet med dess debatt ska behandlas tillsammans med praktisk 

information om valsystemet.83  

 

I samma protokoll från Stockholms samgymnasium, alltså den 12/5 – 1970. Ser vi ett bra 

exempel på hur närmiljön kan påverka. Här diskuteras en temavecka om miljövården. Det 

intressanta är att det föreslås att temaveckan läggs veckan efter rikets miljövecka. Detta på 

grund av köbildning i Stockholm.84 Vi ser fler exempel på hur närmiljön påverkar lärarens 

arbetsmiljö. Stadsbibliotekets öppentider påverkar den bestämda schematiden för 

koncentrationsläsning 85, årskurs 1 har varit ”utkommenderade”86 till trafikövervakning så det 

finns inte underlag för en bra diskussion om studiemetodik, långläxor och beting.87 Här har 

trafikövervakningen gjort så att läraren inte har möjlighet till reflektion tillsammans med sina 

kollegor. 

 

En extra intressant punkt när det kommer till frågan om yttre påverkan ser vi i protokoll från 

Stockholms samgymnasium, den 17/10 – 1968. Här läser vi att det kommit in 

informationsmaterial från studenter vid Stockholms universitet om UKAS (UKAS, en statlig 

högskolereform som studenter vid universiteten ställde sig emot). De kommer fram till att 

informationen ska läggas ner i biblioteket och att elevrepresentanten får till uppgift att 

orientera elevorganisationen för vidare åtgärder.88 Elevrepresentanten med elevorganisationen 

får här ett stort ansvar, inte bara ett samhällsansvar utan också utifrån ämnet, 

samhällskunskap. Att man i ledning och från lärarhåll inte väljer att ledsaga eleverna i denna 

fråga utan lämnar eleverna ensamma visar på avståndstagande från deras håll.  

 

      

                                                 
81 Protokoll från ämneskonferens. Stockholms samgymnasium. 12/5 – 1970. Punkt 2. 
82 Ibid. 
83 Protokoll från ämneskonferens. Frans Schartaus gymnasium. 24/8 – 1970. Punkt 4. 
84 Protokoll från ämneskonferens. Stockholms samgymnasium. 12/5 – 1970. Punkt 3. 
85 Protokoll från ämneskonferens. Stockholms samgymnasium. 6/5 – 1968. Punkt 2. 
86 Protokoll från ämneskonferens. Stockholms samgymnasium. 20/9 – 1967. Punk 1. 
87 Ibid. 
88 Protokoll från ämneskonferens. Stockholms samgymnasium. 17/10 – 1968. Punk 4. 
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7. Diskussion 

 

Den absolut mest påverkande aspekten på samhällskunskapsläraren arbetsmiljö under den 

undersökta tiden (1967 – 1970) är resursrelaterade faktorer. Detta är något vi ser i min 

undersökning som i den tidigare forskningen. Idag är det mindre läroböcker men fortfarande 

läromedel så som internetuppkoppling och teknik.89 Faktorer som berör resurser är väldigt 

lätta att bli påverkade av. Den fysiska miljön, arbetsmaterial och kunskaper är alla 

resursrelaterade faktorer som förekommer i mitt material. För att göra sitt arbete krävs rätt 

resurser. Detta gäller de flesta arbeten. I den tidigare forskningen ser vi lärarnas egna utsagor 

utifrån intervjuer och enkäter och det är lätt att tänka sig att resurser är något som dyker upp 

snabbt i deras beskrivning av sin arbetsmiljö. Men att det skulle ta en sådan plats i mitt 

material är lite förvånande. Visst att det är ämneskonferenser och att dem är förberedande och 

reflekterande i sin karaktär, alltså inför och efter terminer. Det är ändå väldigt mycket tid och 

kraft som läggs på detta, mer än vad som är rimligt. Jag undrar om det kan bero på 

konferensens utformning utifrån aktörer. Det är kanske lättare att diskutera materiella saker 

med sin chef än den reella bilden av arbetet. Detta blir extra intressant när vi tittar på 

rapporten där ingen rektor eller studierektor infinner sig. Där diskuteras resurser men till 

största del bara läroböcker. Institutionella material, klassrumsmaterial eller liknande material 

som kan vara bra för läraren är det inte samma fokus på. Protokollet visar på en elevfokuserad 

diskussion, alltså fokus på den resurs som direkt berör eleven.90 

 

Det som överraskade mig mest när det kommer till resursrelaterade faktorer var faktorn om 

lärarnas egna kunskaper som begränsade. Detta ser vi inte bara i mitt resultat utan också i den 

tidigare forskningen. Dålig utbildning som fokuserar på lektionsupplägg och inte andra 

aspekter i läraryrket91, i detta fall ämneskunskaper. Eller som Lundman tar upp, svåra 

arbetsuppgifter och osäkerhet i utförandet92. Ämneskonferenser är ett möte mellan kollegor 

och rektorer. Att som anställd uttryckligen anse sina egna kunskaper som begränsande, 

överraskade mig. Jag tycker det visar på ansvarsfullt beteende som sätter eleven i främsta rum 

men det visar oss också en miljö där lärarna inte är rädda för att uppfattas som dåliga på sitt 

yrke. En faktor i studien Några lärares syn på sin arbetssituation är att lärarna anser sig inte 

                                                 
89 Bernmark – Ottosson, Samhällskunskapslärare I Ämnesdidaktiska insikter och strategier. 2009. s 76- 77 
90 Rapport från ämneskonferens. Stockholms samgymnasium. 28/5 – 1969. 
91 Allegren, Giertz, Hähnel, Hörnström, Winqvist. Några lärares syn på sin arbetssituation. 1978. s 4 – 13 i del 

3 
92 Lundman. Forskning om lärare. 1981, s 76 
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samarbeta med varandra pågrund av rädslan för att ses som en dålig lärare.93 Min 

undersökning motbevisar denna faktor, inte bara i frågan om rädsla utan också i frågan om 

samarbete. Om vi tittar på mitt resultat under frågan om andra ämnes/kollegors påverkan kan 

vi se att det är en öppen relation mellan lärare. Mitt material visar på ett gott samarbete med 

väldigt få meningsskiljaktigheter. Denna skillnad i resultat anser jag ligga i skillnaden av 

undersökningsmaterial.    

 

För att fortsätta på detta med skillnader på material och med det resultat när det kommer till 

min undersökning och den tidigare forskningen. Tror jag att det kan förklaras genom de olika 

forumen som materialet samlats in under. I en intervju om sin arbetsmiljö med en 

utomstående person kanske man säger annat än vad man gör i ett möte med sin chef. Som t ex 

hur miljön är i klassrummet, problem med elever eller dess närmiljö. Detta kan vara ett 

problem i sig. För en ämneskonferens med kollegor i samma ämne ger ett bra tillfälle att 

diskutera ämnesdidaktiska metoder som kan hjälpa oroliga elever/klassrum. I den nutida 

studien Ämnesdidaktiska insikter och strategier uttrycker lärarna en önskan att föra 

diskussioner med sina ämneskollegor istället som nu, med sitt programarbetslag, som man 

alltid gjorde förr. Syftet med denna önskan är att få bättre möjlighet för utveckling av 

undervisningens innehåll och form.94 Det jag kan visa är att innehåll och form, ja det 

diskuteras genom inlärningsmetod och läromedel men problemet med isolering och ensamhet, 

det är en annan fråga. 

 

För precis som i den dåtida forskningen var isolering och ensamhet något som visade sig i 

min undersökning. Läraren blir ensam och isolerad i sitt klassrum. Och om vi nu tar in Anders 

Perssons teori från texten; Nöjda som lärare, missnöjda som anställda – skolexistens mellan 

mening och missnöje. Att det grundar sig i en förflyttning av yrkesautonomin från 

ensamläraren till lagläraren.95 Min undersökning stärker synen på ensamläraren men att 

missnöjet är på grund av en förflyttning till lagläraren anser jag vara tunt. Min studie visar på 

en lärare som lämnas ensam i klassrummet men kämpar för en bättre arbetsmiljö utanför. 

Genom institutionella, administrativa och organisationsförändringar. Läraren är alltså 

ensamläraren men ändå missnöjd anställd. Missnöjelsen kommer från att inte kunna skapa de 

                                                 
93 Allegren, Giertz, Hähnel, Hörnström, Winqvist. Några lärares syn på sin arbetssituation. 1978. s 4 – 13 i del 

3 

 
94 Bernmark – Ottosson, Samhällskunskapslärare I Ämnesdidaktiska insikter och strategier. 2009. s 76- 77 
95 Persson. Nöjda som lärare, missnöjda som anställda – skolexistens mellan mening och missnöje. 2006. s 33-

34. 
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bästa förutsättningarna till bildning, att hela tiden få kämpa för en kopiator eller ett 

ämnesrum. Allt är hela tiden för elevens bästa. 

 

Ett annat resultat från min undersökning som motsäger forskningsläget är frågan om en 

skolkultur som betonar skriftliga prov utifrån elevers önskemål.96 Min undersökning visar att 

denna skolkultur kommer från lärarnas önskemål. I mitt material önskar eleverna mer 

muntliga prov och färre skriftliga. Det som skiljer våra undersökningar är faktorn tid. Min 

undersökning belyser 1967 – 70 medan Janssons studie belyser nutid. Här kan vi alltså se en 

tidrymd för förändring. På 40 års tid har uppfattningen berörande skriftliga prov förändrats. 

Här ser vi skolkultur i förändring.  

 

Arbetsmiljön för samhällslärare under den undersökta tiden är väldigt lik arbetsmiljön idag. 

Det ser vi i den tidigare forskningen som i min undersökning. Vad det kan bero på anser jag 

vara att lärare som yrkesroll är klämd mellan två block. Det ena blocket är läroplaner, ledning, 

ekonomiska resurser osv. Vi skulle kunna säga juridiska, ekonomiska och ideologiska 

styrmedel. Det andra blocket är eleven. Det finns en grundläggande vilja hos lärare att hjälpa 

eleven, skydda eleven och ge hen bästa förutsättningarna. Som lärare är man alltså klämd 

mellan en vi (klassen), dem (lagar och regler) och jag (egen identitet) komplexitet. Därför tror 

jag det är sådan fokus på resurser. För med bra resurser och förutsättningar skyddar man inte 

bara elevens utbildning utan också sin egen yrkesroll. Om man som lärare inte lyckas nå fram 

till alla elever kan eleven själv med hjälp av bra läromedel (tänk lärobok) lyckas på egen 

hand. Jag tycker mig se spår av denna yrkesmentalitet både min undersökning som i tidigare 

forskning.  

 

Man får inte glömma lärarens roll i myndighetsutövandet. Som lärare är du den personen som 

är längst ner. Den personen som öppnar dörren för statlig verksamhet. Alla frågor, 

komplimanger och klagomål som människor har på den svenska skolan hanteras i första hand 

av en lärare. Man kan säga att läraren för över statens ord till folket. Läraren är översättaren, 

tolken men som samtidigt vill beskydda.         

 

Ramfaktorer flyter ihop och det gör dem i min undersökning också. Pedagogiska ramfaktorer 

påverkar organisationsrelaterade, administrativa påverkar elevrelaterade osv. Det som går att 

                                                 
96 Jansson. Vad kommer på provet? Gymnasielärarens provpraxis i samhällskunskap. 2011, s 143 – 146. 
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utläsa är vikten i att synliggöra dem för att förbättra arbetsmiljön. Inte bara för lärarens 

arbetsmiljö utan för alla som arbetar innanför skolans väggar.   

 

Som avslut skulle jag vilja uttrycka mina tankar kring vidare forskning. Jag anser att man har 

glömt bort att titta på arkivmaterial när det kommer till lärares arbetsmiljö. Det visar oss 

viktiga saker som inte uppenbarar sig i en intervju eller en enkätstudie. En sådan studie är som 

Lundman uttrycker sig för subjektiva. De söker lärarens uppfattade arbetsmiljö. Inte reella 

arbetsmiljö. Ta t ex frågan om vad läraren gör för att förbättra sin arbetsmiljö? eller hur 

kommunikationen ser ut mellan olika aktörer i skolan? Här har vi det på svart och vitt. Om 

man ska ta med sig något från min undersökning vidare anser jag att det är där man ska börja. 
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