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Abstract  

Blomander, Johanna & Lusth, Isabella (2018).  Jämställdhet i grundskolan. 

Historiska perspektiv på lärare och elever med fokus på 1842 till 1930. 

Självständigt arbete på grundnivå, samhällskunskap. Grundlärarprogrammet f-3.  

15 poäng. 

Syftet med denna studie är att genom en kvalitativ litteraturstudie genomföra en granskning av 

tidigare forskning för att se förändringar i skolans jämställdhet från 1842 till 1930 med vissa 

historiska nedslag fram till 2018. Fokus kommer vara att granska skillnaderna mellan flickor 

och pojkar i lågstadieåldern (7-9 år) med klasstillhörighet i fokus. Vi kommer även att granska 

hur kvinnliga lärares roll har förändrats från 1842 fram tills idag. Frågeställningarna är ” Hur 

har den svenska grundskolan förändrats enligt forskningen från 1842 och framåt med avseende 

på pojkars och flickors sär- och samskolning?, ”Vilka typer av kunskaper skulle pojkar respek-

tive flickor få genom skolan?”, 

 ”Vilken betydelse har genus haft i hur läraryrket historiskt har utvecklats?, ”Vilken betydelse 

hade klasstillhörighet för både pojkar och flickors skolgång, och läraryrket?”. 

 

Studien är yrkesrelevant då det handlar om att få en bild över jämställdhetens förändring inom 

skolan. Studiens huvudsakliga resultat visar att en omfattande förändring har skett, både i 

kvinnliga lärares roll samt skillnaderna mellan flickor och pojkar främst beroende på samhäl-

lets utveckling.  
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Inledning 

Den svenska läroplanen från 2011 anger att: 

Skolan aktivt ska och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjlighe-

ter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav 

och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om 

vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditio-

nella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla 

sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet  

(Skolverket, 2017, s. 8).  

Att detta finns angivet i läroplanen visar på att jämställdhet numera är en väsentlig del 

inom den svenska skolan. Ansvaret att detta uppfylls ligger på lärarens axlar, och inom ett 

år är vi själva lärare. Om lite mer än ett år står vi själva framför en klass med elever. Då 

är det vårt ansvar att hela tiden skapa en medvetenhet om jämställdhet, men även om 

olikheter. Därför anser vi att denna studies yrkesrelevans vara stor.  

Vi kommer att genomföra en kvalitativ litteraturstudie där vi granskar och analyserar ti-

digare forskning. Vi kommer inrikta oss på den historiska förändringen från 1842 fram 

tills idag, 2018, dock med tonvikt på 1842-1930. Att valet föll på just år 1842 är på grund 

av att det var då riksdagen beslutade om att en obligatorisk 6-årig folkskola skulle infö-

ras. Studiens fokus kommer att ligga på förändringen mellan flickor och pojkar i ålder 

vilket motsvarar dagens lågstadieålder (7-9 år). Att vi valde just 1930 beror på att tiden 

från folkskolans bildande fram tills dess var den historiskt mest omvälvande tiden. Vi har 

även valt att inrikta oss på klasstillhörighet vilket vi tolkar ha varit en viktig faktor i sko-

lan. 

Jämställdhet är ett centralt begrepp i denna uppsats. Regeringskansliet (2018) beskriver 

att jämställdhet handlar om att män och kvinnor inte ska begränsas på grund av sitt kön. 

Det innebär att ha möjlighet att påverka sitt liv och bidra till att forma samhället inom alla 

områden. Ingen ska kunna dra fördel av sitt kön och detta gäller inom områden som arbe-

te, ekonomi, hälsa, utbildning, inflytande och makt (Regeringskansliet, 2018). Kön och 
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genus är två andra begrepp vilka här är centrala. Hur en person definierar kön beror på 

vilka utgångspunkter och synsätt hen har. Personer inom naturvetenskapen till exempel 

definieras i regel könstillhörigheten utifrån deras könsorgan. Inom humaniora, de ämnen 

vilka studerar människan, menar man istället precis som Yvonne Hirdman, professor och 

forskare inom kvinnohistoria (1988) att kön och genus är en social konstruktion. Männi-

skor formas till kön utifrån den kultur, det språk och de aktuella normerna som dominerar 

i samhället de växer upp i. Vidare menar Hirdman (1988) att könen fortsätter att upprätt-

hålla segregeringen mellan män och kvinnor. Som följd skapas även ett så kallat genus-

kontrakt vilket inkluderar typiska yrken, sysslor och platser vilka anses vara kvinnligt och 

manligt. (Hirdman, 1988, s. 50ff). Genuskontrakten innehåller föreställningar på olika 

nivåer vilka utgår ifrån hur män och kvinnor ska agera mot varandra, vilka redskap som 

tillhör vem, vilka ord som får användas, hårets längd, vilka kläder som ses som manligt 

och kvinnligt 

Vidare menar hon att genussystemet är en grundläggande ordning även för andra sociala 

ordningar. Det har blivit grunden för de sociala, ekonomiska och politiska ordningarna, 

framförallt talar Hirdman om två principer. Det ena är isärhållandet av könen där manligt 

och kvinnligt inte bör blandas. Den andra är den manliga hierarkin, vilket innebär att 

mannen är en norm för människan. Mannen utgör normen för det normala. Den manliga 

överordningen blir extra synlig i och med genuskontrakten och genussystemet (Hirdman, 

1988, s. 50ff). 

Förändringen som ändå kan ses historiskt gällandes kvinnors roll i skolan och könsroller-

na i skolan visar att detta är ett komplext ämne, det är svårt att ändra något som “alltid 

har varit”.  Vi kan utgå från Hirdmans (1988) genussystem. Men faktum är att det trots 

detta har skett en förändring, vilken faktiskt kan liknas vid en mindre revolution.  

Det är inte bara kvinnor och flickors rättigheter och roller som förändrats. Det svenska 

samhället har förändrats radikalt under de sista tvåhundra åren. Från att ha varit ett bon-

desamhälle har Sverige gått igenom en industrialisering, förändringar i könsrollerna och 

blivit ett digitaliserat samhälle. Dessa axplock av händelser har på olika sätt gett konse-

kvenser vilket tvingat fram förändringar i samhället. Samhällets utseende har under histo-

rien präglat vilka kunskaper som varit nödvändiga för män och kvinnor. Skolans innehåll 

och upplägg ska återspegla hur samhället ser ut, därför har olika samhällsreformer, både 
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politiska och kulturella med jämna mellanrum krävt förändringar i skolans styrsätt och 

läroplaner. Att synen på kvinnor har förändrats samt historiens kvinnokamp är det som 

har tvingat fram förändrade samhällspositioner och en mer jämställd utbildning.  

Jämställd utbildning för flickor och pojkar är inget som vi alltid haft. Först 1842 fick flic-

kor tillgång till skolan genom att den svenska folkskolan bildades. Innan dess fanns det 

visserligen privata utbildningar för flickor, men andelen som fick tillgång till den var låg 

då den behövde bekostas av föräldrarna. Flickornas undervisning innehöll heller inte 

samma kunskapsinnehåll som pojkarna (Florin & Johansson, 1993, s. 122ff).  

Det finns tre anledningar som tas upp när bildandet av folkskolan diskuteras, men gemen-

samt är att samhällets förändring krävde utbildade medborgare. Det behövdes medborga-

re med mer specifika kunskaper än tidigare men framförallt behövdes människor inom 

fler yrken. Detta innebar att även kvinnorna tillslut behövdes på arbetsmarknaden, och 

även dem behövde kunskap. Det var även i samband med denna utveckling som femini-

seringen av läraryrket inleddes (Florin, 2010, s. 2f).  
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Syfte & Frågeställning 

Syftet med denna studie är att genom en kvalitativ litteraturstudie genomföra en granskning av 

tidigare forskning för att se förändringar i skolans jämställdhet sedan 1842 fram tills idag, 

2018. Tonvikten kommer dock ligga på perioden 1842 till 1930. Därefter följer mindre nedslag 

med information om förändringar som skett inom ämnet fram tills 2018. Fokus kommer vara 

att granska skillnaderna mellan flickor och pojkar i dagens lågstadieålder (7-9 år) från 1842 

fram tills 2018 med klasstillhörighet i fokus. Vi kommer även att granska hur kvinnliga lärares 

roll har förändrats från 1842 fram tills 2018, även inom dessa områden kommer tonvikten vara 

fram tills 1930. 

- Hur har den svenska grundskolan förändrats enligt forskningen från 1842 och 

framåt med avseende på pojkars och flickors sär- och samskolning?  
         - Vilka typer av kunskaper skulle pojkar respektive flickor få genom skolan?  

        - Vilken betydelse har genus haft i hur läraryrket historiskt har utvecklats?  

        - Vilken betydelse hade klasstillhörighet för både pojkar och flickors skolgång,  

         och läraryrket?  

Disposition 

I nästkommande kapitel kommer vi närmare att presentera det använda materialet samt 

den valda metoden vi använt oss av för att genomföra denna studie. Vi kommer redogöra 

för materialets tillförlitlighet samt tillvägagångssättet för hur vi fått fram materialet vi 

granskat. Därefter följer vår analys och resultatredovisning. Där analyserar och granskar 

vi den forskning, de bedömningar och de tolkningar vi erhållit genom vårt material som 

består av tidigare forskning inom ämnet. Strukturen i analysen är uppdelad i underrubri-

ker där vi har uppdelat analysen utefter lärarinnor och elever. I detta avsnitt presenteras 

och diskuteras även vårt resultat. Uppsatsen kommer att avslutas med en diskussion där 

vi behandlar informationen vi fått ta del av tidigare i uppsatsen. Vi kommer att diskutera 

den fakta vi delgivits samt analysera den. I diskussionen kommer vi även att göra en 

tolkning om materialet vi analyserat.  
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Metod och material 

Undersökningen baseras på en kvalitativ litteraturstudie, vilket innebär att vi har samlat allt un-

derlag till analysen via befintlig forskning. Vi har valt denna metod då vi anser att vi på så sätt 

kan få tillgång till en bredare empiri. Därför föll valet på en kvalitativ litteraturstudie naturligt 

med tanke på att vi utgår från en historisk aspekt där vi vill undersöka eventuella förändringar 

över tid. Att genomföra en empirisk studie med tillexempel intervjuer eller enkäter ansågs inte 

vara lämpligt med tanke på validiteten.  Alan Bryman (2011) beskriver att validitet kan benäm-

nas som giltighet. Bryman beskriver att validitet innebär hur man observerar, identifierar samt 

mäter det man säger sig mäta (2011, s.274). Vi författare ansåg att en empirisk studie inte skulle 

öka validiteten, snarare tvärtom. Detta på grund av de frågeställningarna vi har valt. Det vore 

en svårighet att finna en lämplig målgrupp med tanke på den historiska aspekten vi utgår ifrån. 

Vi ansåg att en litteraturstudie skulle öka validiteten då utgångspunkten tas i tidigare forskning 

som publicerats och där med har en god reliabilitet, samt att det faktiskt finns material om just 

den tidiga tidsperioden vi har valt. 

Allt material som är studier är baserade på en vetenskaplig grund, vilka är de studier som blivit 

noga granskade av personer med hög expertis vilket har bidragit till en stor tillförlitlighet. Des-

sa studier som är av vetenskaplig grund är inte sällan hämtade från tidigare forskningsmaterial. 

Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013) berättar, att ge-

nom granska och sammanställa empirisk forskning inom ett ämne, kommer leda till att littera-

turstudien kan ge svar på det syfte och de frågeställningar som fastställs för att därmed skapa 

fördjupad kunskap inom det ämnet som valts. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 

(2013) förklarar att en litteraturstudie skapar en djupare beskrivning av det kunskapsläge som 

finns inom ett område i nuläget, men även för kunna bidra med ny kunskap.  

Ännu ett urval som använts i sökandet på material är det så kallade snöbollsurvalet eller snow-

bolling (Bryman, 2011, s.197f). Snöbollsurvalet innebär att genom att vi har studerat litteratur 

har vi funnit ytterligare litteratur i referenslistan som vi undersökt vidare. I referenslistan har vi 

många gånger funnit ny relevant litteratur för vår studie.  

Bryman (2011, s.114) är tydlig med vikten av att de webbplatser samt databaser som används 

bedöms med ett kritiskt öga. Bryman talar även om vikten med att vara selektiv när källorna 

väljs ut. Författarna av denna studie har i sin tur kritiskt granskat all litteratur för att säkerställa 

att den är vetenskapligt grundad.  
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Genom att sammanställa tidigare forskning utifrån, artiklar, avhandlingar och böcker så tror vi 

oss kunna ha tillräckligt med material för att kunna besvara våra frågeställningar och på så sätt 

uppfylla vårt syfte.              

                          

Litteratursökning 

För att finna relevant litteratur har vi använt oss av databaserna Libris, KVINNSAM men 

även Google. Vi har använt oss av sökfunktionen och sökt på fraser som “genus i skolan, 

flickor i skolan, genus genom tiderna, pojkar i skolan, skillnader på flickor och pojkar”. 

Utöver detta har vi granskat mycket litteratur på Örebro Universitets bibliotek. När vi se-

dan selekterade bland litteraturen behövde de uppfylla kraven på ett historisk perspektiv 

och sedan fokus på kön och genus eller jämställdhet kopplat till skolan. Vidare granskade 

inledning och innehållsförteckning för att se potentiellt relevanta kapitel. 

Därefter har vi valt att undersöka vilka avhandlingar/ artiklar som finns inom ämnet. 

För att en avhandling skulle anses vara relevant för studien krävdes det att den skulle in-

neha ett historiskt perspektiv med ett fokus på de ovan nämnda kriterierna kön och genus 

eller jämställdhet kopplat till skolan. Ett annat kriterium som behövdes uppfyllas var att 

texten behandlade elever i dagens lågstadieålder, dvs 7-9 år, inte högskola, universitet 

eller komvux. Detta gällde även lärarperspektivet, då vi valt att fokusera på lärare i folk-

skolan samt grundskolan när folkskolan övergick till grundskola. Vi valde att arbeta uti-

från olika kategorier när vi sökte på Libris.  

Vi kategoriserade vårt sökande genom att söka på flickor, pojkar och genus i skolan i oli-

ka sökningar. Detta innebar att vi först fann information om flickor i skolan och sedan 

pojkar och så vidare. Vi kunde då göra en egen sammanställning om skillnader och likhe-

ter i behandlingen av eleverna. Vi sökte även efter texter där båda könen behandlades. 

Vi har även sökt efter information om läraryrket, oberoende av kön för att sedan kunna 

selektera den information som varit relevant för oss. Urvalskriterier här varit historisk 

aspekt samt kvinnliga lärare. Vi hittade relativt mycket användbart material som fokuse-
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rade på just utvecklingen som skett inom läraryrket. Även om informationen inte varit så 

specifik som vi önskat har vi funnit nog med material att granska. 

Begränsningar 

Vi använt oss av tidigare forskning sammanställd av olika författare. Vi har valt att göra 

en kvalitativ litteraturstudie då vi anser det vara det mest fördelaktiga tillvägagångssättet 

på grund av att vi då får tillgång till en bredare mängd empiri. Detta inser vi även är en 

begränsning. En begränsning kan vara hur litteraturens författarna i sin tur har valt ut och 

framställt materialet. Det måste alltid tas med i beaktning att personliga tolkningar, 

ståndpunkter och värderingar kan ha påverkat författarens tolkning. Detta kan givetvis 

påverka tillförlitligheten, men vi bedömer att litteraturen vi valt är tillförlitlig med en re-

liabilitet, mycket på grund av författarna. 

Vi har medvetet valt personer med en inriktning inom humaniora. Historiker med fokus 

på kön och genus samt jämställdhet. Hade vi medvetet sökt material producerat av perso-

ner med anknytning till exempelvis naturvetenskapen hade vi säkerligen fått ett annat ut-

fall på vårt resultat. Att vi valt forskning sammanställd av personer inom kategorin hu-

maniora ser vi istället som något som stärkt materialets tillförlitlighet. Vid valet av littera-

tur har vi även granskat vilka genrer författarna är verksamma i. Vi ansåg att författare 

som är verksamma i forskning inom humaniora och historia var de mest tillförlitliga och 

relevanta med tanke på vår valda inriktning. 

Litteraturens genrer  

Vi har medvetet valt personer med en inriktning inom humaniora. Historiker med fokus 

på kön och genus samt jämställdhet. Hade vi medvetet svalt forskning sammanställd av 

personer med anknytning till exempelvis naturvetenskapen hade vi säkerligen fått ett an-

nat utfall på vårt resultat. Detta då de, som tidigare nämnts, ofta ser på könet utifrån per-

sonens könsorgan och inte som en social konstruktion. Författarna valde att enbart an-

vända författare inom humaniora och historia för att ytterligare begränsa studien. Om 

studien baserats på forskning inom fler kategorier hade det blivit svårare att få det djup i 
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studien vi önskade. Vid valet av litteratur har vi även granskat vilka genrer författarna är 

verksamma i. Vi ansåg att författare som är verksamma i forskning inom humaniora och 

historia var de mest tillförlitliga och relevanta med tanke på vår valda inriktning. Att vi 

valt forskning sammanställd av personer inom kategorin humaniora och historia ser vi 

som något som stärkt materialets tillförlitlighet. Detta då de författarna som producerat 

dessa studier har mycket erfarenhet inom humaniora samt historia. Därför kändes det na-

turligt att förlita oss på författare som Christina Florin, Ulla Johansson och Yvonne 

Hirdman i och med att ämnet är just kvinnor, flickor och jämställdhet. Dessa kvinnor är 

samtliga professorer inom ämnen som kvinnohistoria, historia samt forskare inom genus. 

Dessa författare är kända namn inom ämnena och bidrar med tillförlitlighet, då de arbetat 

inom kategorierna under en längre tid. 

  

Gemensamt är att alla med en historisk aspekt vidrör de andra kategorierna, samt att kön 

och genus även har en historisk aspekt. De referenserna med en historisk aspekt är alla 

baserade på en bred sammanställning av empiri, och förutom rimmar forskning, ofta med 

dagboksanteckningar och protokoll. Detta anser vi vara en aspekt som ger en extra tillför-

litlighet, men som samtidigt kräver att vi författare är medvetna om att det inte kan repre-

sentera en hel lärarkår eller elevgrupp utan är en enskild individs skildringar. Vi har även 

lagt en stor vikt vid att försäkra oss om att de författare vi har valt är medvetna om sina 

egna studiers begränsningar. Detta för att öka validiteten i vår studie. Urvalet bland dessa 

författare var relativt stort vilket innebar att våra chanser för en god generaliserbarhet 

ökade.  
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Analys och resultatredovisning    

Denna analys är uppbyggd i två delar. Del ett där pojkar och flickor i skolan är i fokus. I del två 

presenteras lärarinnornas roll i skolan och hur den förändrats över tid. Delarna presenteras i 

kronologisk följd för att förenkla för läsaren.  Som tidigare nämnt ligger tonvikten på åren 

1842-1930, dock finns det en del historiska nedslag efter det. 

Del 1, Pojkar och flickor i den svenska grundskolan 

Sedan antiken har det funnits uppfattningar om skillnaderna kring manligt och kvinnligt. 

Beskrivningarna kring de olika biologiska könen är dock något som började diskuteras på 

senare tid. Det var först på 1700-talet som kvinnans anatomi började beskrivas annorlun-

da från mannens (Hedlin, 2009, s.11). 

  

De första utbildningarna var enbart till för människor i de högre samhällsklasserna. När 

sedan den svenska folkskolan infördes 1842 erbjöds alla barn att delta i skolans undervis-

ning, även flickor. Eva Hjörne, professor inom pedagogik och Roger Säljö, psykolog med 

forskning inriktat på det sociokulturella perspektivet (2013) beskriver folkskolan som en 

skola för alla. 

När folkskolan infördes var tanken att alla barn skulle få delta, men det var tyvärr inte 

verkligheten. Hjörne och Säljö (2013) talar om att alla förväntningar som fanns på hur 

skolan skulle organiseras samt hur lärare och elever skulle förhålla sig till varandra. När 

folkhögskolan infördes var det väldigt strikt hur skolan var strukturerad och det fanns inte 

utrymme för någon typ av specialanpassning. Detta ledde till att de elever som inte nådde 

målen eller betedde sig avvikande bestraffas alternativt behövde att lämna skolan (Hjörne 

& Säljö, 2013, s. 43ff).  

Flickor och pojkars sär- och samundervisning 

När flickor fick börja gå i skolan var jämställdhet inget som existerade. I början gick inte 

flickor i samma skolor som pojkar eftersom man ansåg att de var för olika. Innan det ens 

började diskuteras om sär- eller samundervisning skapades flickskolan, en privatfinansie-

rad inrättning. 1831 öppnade den första flickskolan i Stockholm, en privat institution för 
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de mer privilegierade flickorna. 1835 öppnades ytterligare en flickskola i Göteborg. Me-

ningen med den utbildningen var dock att flickorna skulle formas till “en kunnig, redig 

och välutbildad samhällsmänniska, god maka och from husmoder” (Richardsson, 2010, s.

71). Trots att chanserna för en utbildning för flickorna ökade var den dock till för att for-

ma dem till lämpliga fruar. Huvudfokuset låg alltså inte på det akademiska som det gjor-

de för pojkarna. Dessa utbildningar var dock väldigt dyra och familjerna själva fick stå 

för kostnaden. Staten tog väldigt lite ansvar ekonomiskt för flickornas utbildningarna. Att 

studera som pojke var nästintill gratis medan flickornas familjer blev betalningsskyldiga 

för studierna. År 1890 betalade staten ut drygt tre miljoner kronor för pojkarnas studier 

inom pojkskolan medan flickskolorna inte kostade staten mer än ca hundratusen kronor. 

Trots att flickornas utbildning betalades privat var den inte lika accepterad som pojkar-

nas. Pojkarnas utbildning inriktade sig på att utbilda framtida makthavare och högre pro-

fessioner. Flickskolan utbildade istället sina elever för att arbeta inom lägre tjänsteman-

napositioner där statusen ansågs vara lägre (Florin & Johansson, 1993, s.125ff). Utbild-

ningen var alltså anpassad utefter dåtidens genuskontrakt och genussystem (Hirdman, 

1988) grundade i samhällets strukturer.  

Inom folkskolan fanns sällan ekonomin för att använda sig av särundervisning trots att 

det ansågs vara det rätta eftersom det skulle hjälpa de olika könen att naturligt anpassa sig 

efter respektive behov. Alltså var det de privata instituten som kunde erbjuda särunder-

visning eftersom eleverna behövde betala sig in på de utbildningarna. Inga Wernersson, 

professor i pedagogik och didaktik (1995) påpekar dock att det inte enbart var flickor och 

pojkar samhället ville dela upp utan det var även de olika samhällsklasserna, eftersom de 

ansågs ha olika platser i samhället. Denna diskussion påvisar att de manliga överordning-

en enligt Yvonne Hirdman (1988) var starkt förankrad i samhället. Den var den borgerliga 

mannen som styrde de gällande normerna  vilket även visade sig i diskussioner om sär- 

eller samundervisning uppkom under 1800-talet. Särundervisning var dock idealet när 

skolorna infördes, dock var skolorna till en början enbart till för de familjer med starkt 

kapital med fokus på pojkarna, men på grund av ekonomin blev särundervisning mindre 

vanligt. Dock var det många människor som motsatte sig detta. Dels för att det skulle bli 

för ansträngande för flickorna att studera i samma takt som pojkarna vilket skulle kunna 

leda till att deras chanser att föda livsdugliga barn minskades. Istället ansågs det mest 

gynnsamt för flickorna om de istället fick studera i sitt eget tempo utan samma press. Det 
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var dock mest flickor i de högre samhällsklasserna som ansågs påverkas negativt av detta 

eftersom det var större press på dem att föda högpresterande barn. Dessutom ansågs inte 

flickor vara lika intelligenta som pojkar, vilket skulle bidra till att pojkarnas undervisning 

skulle saktas ner. Däremot ansågs flickor ha en högre intelligens när det gällde känslor 

samt moral. När dessa frågor var relevanta var kvinnor och mäns uppdrag i samhället 

väldigt olika vilket var en anledning till att det inte ansågs rimligt att de skulle studera 

samma ämnen (Wernersson, 1995 s. 3ff). 

Klasskillnaders påverkan på sär- och samundervisning 

Ulla Johansson och Christina Florin (1996) har skrivit en artikel där de granskat gamla 

dagböcker, skolrådsprotokoll, kollegieprotokoll, ordningsregler, stadgar och memoarer. 

De har även gjort systematiska studier av läroverket och folkskolan bland annat med 

hjälp av fallstudier på olika skolor. Detta har de sammanställt i där de bland annat beskri-

ver hur disciplineringen och bestraffning av flickor i flickskolan utgick från deras känslor 

och samvete. Flickorna skulle fostras till ett klassbundet sätt, formas utefter ett borgerligt 

ideal. De skulle kunna passa tider, hålla ordning i ett hem samt vara en god förebild för 

sina söner. Tack vare en disciplinering från lärarna som vädjade till flickornas medkänsla 

och samvete så utvecklade dem ett känslomässigt kapital som kunde användas som 

maktmedel till framtida positioner. Dessa egenskaper som flickorna fick som grund läm-

pade sig över de nya inom lägre tjänstemannapositioner som kvinnor numera kunde få 

tillgång till inom vården, posten, kontor, skola och så vidare. Ett av argumenten för flick-

skolans flickors lämplighet inom dessa yrken var “för vad kunde passa en chef bättre än 

en flickskoleflickas följsamhet och behagliga väsen?” (Johansson & Florin, 1996, s.39). 

Sär- och samundervisning visar upp väldiga brister i jämställdhet vid denna period. Men 

detta kan tolkas som ett led i hur samhället såg ut då klasskillnaderna styrde mycket. För 

inom folkskolan med dess arbetarbarn så såg inte disciplinering och ideal ut på detta sätt. 

De borgerliga idealen nådde inte fram på samma sätt, mycket på grund av att folkskole-

barnen inte hade samma förutsättningar som de inom pojk- och flickskolan (Johansson & 

Florin, 1996, s. 29ff). 
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När det i början av 1900-talet började diskuteras om en samskola presenterades både för 

och motargument angående ämnet. Motargumenten grundades i de genusnormer som 

dominerade,  

oftast började de med att kvinnor och män var för diametralt olika, könens olika natur 

skiljdes åt för mycket för att de skulle skulle passa att undervisa de ihop. Män kopplades 

samman med mod, plikttrohet och förmågan att bidra till intellektuellt arbete. Kvinnor 

hörde istället ihop med svaghet, vilket innebar att flickorna skulle överanstränga sig om 

de försökte hålla samma tempo som pojkarna i skolan (Hedlin, 2009, s. 15). Dessutom 

var atmosfären på flick/pojkskolor väldigt olika varandra, vilket skulle kunna leda till 

problem om det blev en samskola i Sverige. Pojkarna på skolorna sammansvetsades ge-

nom olika idrottstävlingar samt spex samtidigt som flickorna värdesatte kunskap om 

hemmet och liknande mer än att vara med ute i det offentliga. I pojkskolan lärde sig poj-

karna mer om maskulinitet och mansnormer, medan flickorna fick lära sig om femininitet 

vilket, per automatik skapade större skillnader mellan könen samt förstärkte de redan exi-

sterande genusnormerna (Hedlin, 2009, s.15).  

Fram till 1930 utvecklades flickskolorna, och de gick från en sexårig utbildning till en 

åttaårig utbildning. Detta ökade flickskolornas status. Detta bidrog dock till ökade eko-

nomiska svårigheter för skolorna, vilket innebar att det blev svårare för flickskolorna att 

konkurrera med andra statliga läroverk så som mellanskolor och privata samskolor. Från 

att det funnits ca 150 flickskolor i Sverige minskade antalet skolor eftersom de tvingades 

slå igen på grund av ekonomin. Antalet flickskolor i Sverige minskade till 81 under de tre 

första decennierna i början av 1900-talet (Schånberg, 2010, s.3f).  

Det dröjde ända till 1960-talet för att argumenten för samskolor skulle blomma upp fullt 

ut. När dessa argument uppkom grundades de i forskning som visat på att flickor var pre-

cis lika intelligenta som pojkar och kunde utan tvekan följa pojkarnas studietakt. Dess-

utom ville man avdramatisera skillnaderna mellan könen. Med tiden hade också männi-

skornas “platser” i samhället blivit mindre styrda, och tanken var att alla skulle platsa där 

de ville oavsett var de kom ifrån (Wernersson, 1995, s.3ff). Vid den här tiden hade 

klasskillnaderna lämnat diskussionen om sär- och samundervisning. Nu var det istället de 

gällande genusnormerna som var grunden till båda sidors argument.  
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Vi tolkar detta som ett svar på samhällets egna utveckling med en allt mer fokuserad fri-

görelse av kvinnorna. Skolan har under historien påverkats utav samhället och dess struk-

tur, därför föll det sig naturligt att även skolan tvingades till förändringar. Detta innebar 

att skolan skulle vara med och bidra till att alla skulle få dessa chanser att hitta sin egen 

plats (Wernersson, 1995, s.3ff). Efter detta blev fler och fler flickskolor kommunala istäl-

let för privata institutioner. Kommunaliseringsperioden avslutades tillslut år 1962. Då 

kom beslut från riksdagen om att avveckla flickskolorna helt. Attraktionen som tidigare 

funnits för flickskolor hade sakta men säkert ebbat ut. 1973 lämnade de sista kvinnliga 

eleverna flickskolan, och flickskolorna var numera ett minne blott och samundervisning-

en ett faktum (Schånberg, 2010, s.3f).  

Under 1980-talet så uppkom det nya argument för att särundervisningen skulle införas 

igen. Men när detta togs upp igen kom det från andra intressen. Nu låg istället fokuset 

mer på flickornas utveckling som kunde hämmas av den manliga dominansen som lätt 

uppstod i klassrummet enligt många. Wernersson (1995) beskriver argument för särun-

dervisning.  

I särundervisningen skulle flickorna få chansen att utveckla sina sociala förmågor utan att 

störas av att pojkarna tog mer plats. De skulle få öva på att tala offentligt samt få hävda 

sina egna intressen inför andra människor. I en undervisning med enbart flickor skulle de 

få chansen att stärka sina kunskaper inom mansdominerade områden. Dessutom skulle 

flickorna få starka förebilder i ett klassrum där det är enbart kvinnliga deltagare samt lä-

rare. Ytterligare ett argument för flickor och pojkar i egna klassrum är att flickor har egna 

kunskapsintressen samt inlärningsmönster som tyvärr inte hade tillräckligt med plats i 

blandade klassrum (Wernersson, 1995, s. 3ff).  

Wernersson (1995) skriver om forskning i England som gjorts inom skolor som visar på 

att flickorna som går i enkönade skolor oftare väljer att läsa de mindre traditionella äm-

nen. Däremot när skolan är slut väljer de oftare den mer traditionella vägen än flickor i 

samkönade skolor. Flickornas erfarenheter av skolor med enbart ett kön är att skolorna 

oftast blir lugnare vilket bidrar till att de lär sig mer (Wernersson, 1995, s.9).  

Även i Sverige har det talats om att flickorna som fått chansen att läsa sin utbildning i 

samkönade skolor ofta är mer bekväma i klassrummet. Detta ska då ha lett till att flickor-
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na vågat ta för sig mer vilket bidragit till deras utveckling. Alltså så ser vi att särunder-

visning skulle kunna bidra till liknande resultat i både Storbritannien och Sverige (Nord-

ström, 1987, s. 195ff). Dock är empirin alldeles för snäv för att kunna göra ett konstate-

rande. Vi tror att det är beroende på vilka individer det handlar om, klassrumsmiljön, vil-

ka lärare som är i klassrummet och så vidare. Faktorer som kan spela in och ha betydelse 

är oändliga, även hur dessa studier görs har betydelse. Det krävs nog en kvantitativ studie 

med ett brett spektrum inom flertalet skolor vilka skiljer sig från både socioekonomiskt 

och kulturellt för att kunna få en så bred bild av det som möjligt.  

Klasstillhörighetens påverkan på kunskapskraven 

I detta avsnitt är det ett historiskt perspektiv vi använder oss av. Vi kommer att se 

klasstillhörighetens utveckling mellan 1840-talet fram till 1970-talet. Klasskillnader har 

funnits i vårt samhälle så långt tillbaka vi har dokumentation i från. Detta tog även plats i 

skolans värld då det från en början enbart var pojkar i de högre samhällsklasserna som 

var välkomna i skolan. I skolan så var det latin som var språket som lärdes ut, detta skulle 

senare komma att bli en symbol för de lärda. Ett resultat av att enbart pojkar fick gå i sko-

lan var att det enbart var män som sedan bemästrade språket latin. Detta blev då till en 

tydlig genusmarkör som bidrog till att männen framstod som överlägsna kvinnorna, då de 

inte talade eller förstod språket. Eftersom det var män i de högre samhällsklasserna som 

talade språket så var den sociala funktionen som det bidrog till den viktigaste. Att tala 

latin bidrog till att man kunde ta sig fram i de viktigare societets samfunden vilket tydligt 

markerade att man tillhörde en högre samhällsklass (Florin, Johansson, 1993, s.105ff). 

Dessutom skapade kunskapen om språket en respekt hos omgivningen. Dock var det un-

der detta århundrade som latinets värde började ifrågasättas av seklets entreprenörer. De 

ansåg att det var ett “dött” språk som inte besatt något värde i samhället. Trots att många 

under denna tiden alltså började ifrågasätta språkets värde ansågs ännu de män som be-

mästrade språket som intelligenta och förtjänade respekt (Florin & Johansson, 1993, s.

108f).  

  

När språkundervisning introducerades i skolorna var den framförallt till för eliten ef-

tersom det ansågs kräva väldigt hög intelligens för att bemästra ytterligare ett språk och 

det var pojkarna som ansågs vara de elever med intelligensen för att klara det. Dock var 
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det större fokus på att det var elever från de lägre samhällsklasserna som inte skulle ha 

intelligensen för att klara av ytterligare ett språk snarare än flickor (Hedlin, 2009, s.84). 

Latinet försvann från de fem lägsta klasserna år 1905. Men innan dess så beskriver Florin 

och Johansson (1993) hur pojkars karaktärer skulle formas inom den lärda pojkskolan av 

latin och klassicism. Detta upplägg visar tydligt hur vitt skilda uppfattningarna var om 

flickor och pojkars kvaliteter och egenskaper. Inom pojkskolan användes grammatik som 

skulle utveckla pojkarnas logiska tänkande. Klassicismen återfanns även inom flicksko-

lan där flickor till skillnad från pojkar läste franska. Flickskolan syftade även till att ut-

bilda sällskapstalanger som pianospel, konversationskonst på franska och lyxbroderi. 

Kunskapsvärdet i och med klassicismens började sedan ifrågasättas. De nya kunskaperna 

skulle fortfarande passa inom hemmets väggar, men krav på naturvetenskapliga kunska-

per samt medborgarkunskaper tillkom och  huslig ekonomi och nyttig klädsömnad ersatte 

pianospel och lyxbroderi (Florin & Johansson, 1993, s.122f). Här ser vi ett av de tydligas-

te exemplen på där jämställdhet som vi definierar det, inte existerade under den här tiden. 

Även här ser vi tydligt att det beror på de genusnormer som gällde då. Flickor uppfostra-

des till att ta plats i hemmen, precis som tidigare generationer. Precis som de för den tiden 

gällande genuskontrakten och genussystemen som Yvonne Hirdman (1988) beskriver in-

nehöll de typiska yrkena, sysslorna och platser vilka ansågs vara kvinnliga och manliga. 

Andelen skoltimmar ett barn fick tillgång till under 1800-talets senare hälft samt 1900-

talets början berodde på vilken samhällsklass det tillhörde. Barn inom folkskolan bestod 

till majoriteten av barn på landsbygden, alltså arbetarklass och även viss lägre medel-

klass. Folkskolan var som tidigare nämnt sexårig, men barn inom folkskolan hade gene-

rellt sett en hög frånvaro. Detta grundade sig ofta i att föräldrarna behövde barnen i famil-

jeförsörjningen. Därför blev den redan korta skoltiden ännu kortare (Johansson & Florin, 

1996, s.29). Folkskolans terminsperioder styrdes länge utefter jordbrukets måsten och i 

samband med det även vädret. Johansson och Florin (1993) beskriver hur endast två barn 

samt lärarens tre egna infann sig på höstterminens första skoldag i en folkskola tillhöran-

des Sköns församling. Detta på grund av att majoriteten av skolbarnen behövdes hemma i 

den ännu pågående potatisskörden. Detta gav då anledning att skjuta upp terminsstarten 

några veckor (Johansson & Florin, 1996, s.21). 
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Folkskolan var tänkt att fungera som en skola för alla. Men utgår vi från det ovan nämnda 

exemplet kan vi se att så inte var fallet. Antalet skoltimmar ett barn fick tillgång till be-

rodde till största del på dess samhällsklass. Barn som var privilegierade med att tillhöra 

de högre samhällsklasserna behövde alltså inte avstå från skolan på grund av lantbruk 

eller liknande. Detta visar att klasstillhörighet och en jämställs utbildning hängde ihop på 

samma sätt som könstillhörighet. 

Del 2, Läraryrkets historiska utveckling ur ett genus och klass-perspektiv 

Den manliga överordningen skapade skillnader 

Den manliga överordningen var på sin spets i slutet av 1800 -talet. Männen i sig utövade 

även en typ av maktkamp mellan de olika samhällsklasserna under denna tidsperiod. 

Kampen mellan det gamla och det nya, kampen mellan de konservativa och de nytänkan-

de. De borgerliga männen kämpade för att upprätthålla sin oskrivna makt i samhället över 

samhällsklasser under dem, samt makten över kvinnor (Florin & Johansson, 1993, s. 

46ff). Vid den här tiden var maskulinitet förknippat med att ha ett yrke och kunna försörja 

familjen, planera för framtiden och vara den styrande faktorn i familjen. Kvinnans roll 

blev att förlita sig till mannen, samt att uppfostra barnen under dess första levnadsår. Det-

ta var dock en omständighet som underminerade mannens roll inom den privata sfären. 

För sedan lades majoriteten av ansvaret för barnets fortsatta uppfostran på skolan, alltså 

staten, så mannen fick en liten möjlighet att påverka barnets uppfostran (s.72f).  

Som tidigare nämnt sågs skolan vid den här tiden som den sista manligt styrda inrättning-

en. Detta fordrade att pojkarna här skulle fostras till män av män med de manliga könsi-

dealen i fokus. Det gjordes en distinkt skillnad i synen på de båda könens egenskaper. 

Kvinnor ansågs vara oförmögna att kunna tänka logiskt och abstrakt. Det menades att de 

hade svårigheter att överblicka helheten utan hade lätt att fastna i detaljer. Männen ansågs 

däremot ha helt motsatta egenskaper, vilka även var synonymer för den lärda skolans 

ledord. Nämligen självdisciplin, ordning och reda, logik, förnuft och driftkontroll (Florin 

& Johansson, 1993, s.46f). Vid den här perioden fick inte läraren verka vek och vara “en 

feminint betonad herre” (s.20). Det som istället kännetecknade en manlig lärare var även 
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kopplat till dåtidens manliga, borgerliga ideal. Röka cigarr, dricka punsch och att han ald-

rig tvekade till att använda knytnävarna var några av de parametrar som var av betydelse. 

Denna syn på lärarens roll och de uppenbara skillnaderna i könens egenskaper medverka-

de till att förstärka den kvinnliga underordningen i samhället (s.49).  

Christina Florin och Ulla Johansson (1993) beskriver hur den manliga kulturen har varit 

framstående inom skolan under en lång tid, framförallt under 1800-talet. Florin (2010) 

beskriver hur kvinnors tillträde till folkskolan var en del statliga representanters idé om 

att göra läraryrket till ett kvinnligt yrke. Riksdagsmannen P A Siljeström sade ”Om man-

lige lärare skulle användas i alla småskolor, skulle kostnaderna uppgå till enorma sum-

mor” (Florin & Johansson 2010, s.6). Lönerna sattes på en sådan låg nivå att det helt en-

kelt inte lockade män till yrket, även om det fanns manliga lärare i folkskolan. Karin 

Wilmenius, bl.a. lektor vid lärarhögskolan i Stockholm och en författare inom undervis-

ningshistoria (1999) beskriver att en lön på 200-300 riksdaler som knappt skulle täckt en 

mans mest basala livsförnödenheter knappt skulle täckts av den summan. Däremot var 

det en summa som skulle “utgöra ett eftersträvat mål för ett månget välutbildat och upp-

fostrat fruntimmer i avsaknad av egen förmögenhet” (s.38). Den borgerligt uppfostrade 

kvinnan ansågs även ha värdefulla tillgångar i de kvinnliga egenskaperna samvetsgrann-

het, flit och tålamod. “Bildade flickor brukar inte strejka” (Florin & Johansson, 1993, s. 

122). 

I denna tid där när relationerna mellan män från olika sociala klasser förändrades så 

skedde detsamma även mellan män och kvinnor. I slutet av 1800-talet började kvinnor 

kräva rättigheter som de inte haft tillgång till tidigare. De började ifrågasätta den manliga 

överordningen på ett aldrig tidigare skådat sätt. Det var då en mindre revolution skapades 

med en ny typ av genussystem som följd. Kvinnornas kamp fokuserade på rösträtt, ar-

betsrätt och utbildningsrätt. Kvinnorna vann plats på arbetsmarknaden tack vare deras 

lägre löner. De låga lönekraven gjorde dem till en attraktiv arbetskraft istället för män 

inom många mindre fysiska yrken, till exempel postverket, sjukvården, folkskolan och 

kontor (Florin & Johansson, 1993, s. 46ff). 

1867 kan man läsa i ett utskottsutlåtande att “handhafvandet av undervisningen i småsko-

lan bättre egnar sig för qvinnor än för män” (Florin, 2010, s.7). Folkskolan var från bör-
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jan en inrättning för barn på landsorten utan kopplingar till det allmänna läroverket. Det 

var först 1894 som en väg mellan dessa institutioner skapades. Då beslutades det att kun-

skapskraven i läroverkets första klass skulle bygga på dem motsvarande folkskolans tred-

je årskurs (Florin, Johansson, 1993, s.83). Även om kvinnliga lärare hade en plats i folk-

skolan var fortfarande läroverket stängt för dem, det var en av de sista mansdominerade 

inrättningarna i samhället under 1800-talet. Wilmenius (1999) beskriver att lärarinnor 

ändå hade vissa svårigheter med att ta plats inom folkskolan på landsbygden. “Allmogen 

ansåg det otroligt att en lärarinna skulle kunna hålla så bra tukt som en lärare och var där-

för obenägna att anställa kvinnor i folkskolan” (Wilmenius, 1999, s.103). 

Precis som ovan nämnt beskriver Wilmenius (1999) hur lärarinnor mötte svårigheter när 

de skulle ta plats inom folkskolan på landsbygden.“Allmogen ansåg det otroligt att en 

lärarinna skulle kunna hålla så bra tukt som en lärare och var därför obenägna att anställa 

kvinnor i folkskolan” (s.103). Detta blev givetvis ett problem eftersom folkskolan mesta-

dels bestod utav lärarinnor på grund av de lågt satta lönerna (Florin & Johansson 2010, s.

6). Det finns dock en del dokumentation om den bristande disciplinen inom folkskolan. 

Tänkbara anledningar till detta som ges är att folkskolan ej hade samma typ av förutsätt-

ningar för undervisning som tillexempel det allmänna läroverket, problem som till exem-

pel ambulerande folkskolor, för få lärare i förhållande till antalet barn, mixade åldrar på 

eleverna vilket försvårade lärarens planering av undervisningen (Johansson & Florin, 

1996, s. 32).  

Johansson och Florin (1996) har granskat gamla kollegieprotokoll, skolrådsprotokoll och 

dagböcker. I ett utdrag gällandes en skola i norra Sverige på 1880-talet kan man  

läsa följande: 

Den senaste lärarinnan hade inte vågat ge barnen rast så ofta, ty när rasten kom, 

gav ungarna sig iväg ut på byn och kom inte tillbaks förrän det föll dem in, eller 

förrän skoltillsyningsmannen kom och hämtade dem. För att få dem att återvända 

frivilligt hade lärarinnan tagit sig för att muta eleverna med kakor eller godsaker, 

men vankades det ingenting i den vägen kom de inte  

(Johansson & Florin, 1996, s.27).  
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I ett dagboksutdrag från en folkskollärarinna kan man läsa följande och ana en del av 

ångesten många lärare måste ha känt:  

Det var med fruktan och spänning jag på måndagsmorgonen kom till skolan. Jag 

fick börja med att samla in mössorna. Sedan höll jag ett förmaningstal som dock 

inte hade större verkan, än att alla vildar stormade ut ur salen så fort det ringde. - - 

- Jag visste mig ingen levande råd, hur jag skulle få bukt med dessa vildar. Jag gick 

in i min kammare och bad Gud om hjälp (Johansson & Florin, 1996, s.27).  

Vi vet att det här givetvis inte visar hela bilden över lärarinnor inom folkskolan. Men det 

är onekligen en intressant skildring att kunna ta del av eftersom detta skildrar en enskild 

lärarinnas upplevelser. Det blir ytterligare intressant med tanke på att vi vet att det fanns 

ett motstånd mot lärarinnor inom folkskolan från allmogen. En kan anta att den bristande 

disciplinen inom folkskolan mot dess lärarinnor kan ha berott på det generella synsättet 

på kvinnor i samhället vid den här tiden. Kopplingar kan snabbt dras till att dessa synsätt 

och värderingar var med i barnens uppväxt och i deras uppfostran och de kön- och ge-

nusnormer som var typiska. Barnen växte upp med normen om den mannens överlägsen-

het och de genusnormer som gjorde sig gällande där kvinnan var i underläge. 

Lärarinnorna tar plats 

1918 kom beslutet om att kvinnor skulle få chansen att söka adjunkts- och lektorstjänster. 

Om kvinnan som ville söka var gift krävdes det dock ett godkännande av Kungl Maj:t. 

Detta var något som Läroverkslärarnas riksförbund motsatte sig. Riksdagen stod dock 

kvar vid sitt beslut med motiveringen att detta skulle bidra till “en fri och obunden ut-

veckling på ifrågavarande område, en utveckling, som ej kan vara annat än med skolor-

nas och undervisningens fördel förenlig” (Lararnashistoria.se, 2018). 

Under 1930-talet avskaffades skillnaderna i lönerna mellan könen. De löneskillnaderna 

som tidigare varit relativt stora försvann nu och alla lärare arbetade med samma lön. 

Småskollärarnas löner var dock fortfarande väldigt olika beroende på kön. Lönerna för 

småskollärare var fortfarande så låga för båda könen att det ansågs omöjligt att försörja 
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sin familj för pengarna. Det var även under detta årtionde den första kvinnliga läraren 

blev invald  i Läroverkslärarnas styrelse (Lararnashistoria.se, 2018).  

Under denna tiden ansågs läraryrket fortfarande vara ett statusyrke, något som har för-

ändrats. Pia Enochsson (2013) skriver i en artikel i Skolvärlden.se om denna förändring. 

När hon studerade till lärare under 1970-talet så krävdes det höga betyg för att komma in 

på utbildningen. Det var dessutom en lika stor del män som kvinnor som sökte. Nuförti-

den är läraryrket ett kvinnodominerat yrke med relativt låg status i samhället. Det kan 

alltså finnas en koppling mellan att yrkets status har sänkts och att kvinnorna har gått från 

att inte få lära ut till att vara det dominanta könet inom yrket (Enochsson, Skolvarlden.se, 

2013).  

Inga Wernersson (2009) skriver även om skillnaderna inom läraryrket mellan kvinnor och 

män. Wernersson (2009) utförde en intervjustudie med lärare som arbetade med barn i 

åldrarna 7-9 år. Studien utfördes år 2004. I undersökningen hon gjort har fokus legat på 

hur manliga och kvinnliga lärare har uppfattat förändringar som har skett inom yrket. I 

intervjuerna Wernersson (2009) gjorde så ställde hon frågor om förändring om hur kraven 

förändrats för lärare. Hon valde att hålla sig till kategorierna: social kompetens, inflytan-

de jämställdhet och mångfald samt kunskap och bedömning (Wernersson, 2009 s.112ff). 

Inom kategorin social kompetens uppfattade mer än hälften av kvinnorna att kraven på 

dem ökat sedan de startade sin karriär, medan bara 20 % av männen delade samma upp-

fattning. En större del av männen anser att kraven snarare minskat med åren, en uppfatt-

ning få kvinnor delar. Dock är båda könen eniga om att det är en större del av yrket som 

kräver social kompetens nu än förr. Men att just kvinnorna anser att kraven på den sociala 

kompetensen har ökat kan grunda sig i kraven på just kvinnor har ökat (Wernersson, 

2009, s.112ff).  

I kategorin inflytande jämställdhet och mångfald så är det mer än 50 % av de kvinnliga 

lärarna som anser att kraven på deras kompetens ökat. Här har dock nästan hälften män-

nen samma uppfattning, skillnaden är alltså inte inte lika stor som inom den sociala kom-

petensen. Att just denna fråga har ett så pass lika svar mellan könen grundar sig antagli-

gen i just denna fråga har varit extra aktuell under de senaste åren. Dessutom låg två av 
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de skolor där Wernersson intervjuade lärare i väldigt etniskt segregerade områden vilket 

kan ha bidragit till svaren.  

Att den sista kategorin kunskap och bedömning är den enda kategorin där män och kvin-

nor delar uppfattning. Hela 60 % anser att kraven på lärarna inte har förändrats under de 

år de har varit verksamma inom yrket (s. 112ff).  

Sammanfattningsvis kan vi se att det är just kvinnor som uppfattar att kraven inom yrket 

har ökats med tiden. Här är det svårt att inte dra generaliserande slutsatser. Eller är det en 

del av de gamla föreställningarna om kvinnor plikttrogenhet som lever kvar? (Werners-

son, 2009, s. 112ff). 

Kategoriserande av könen 

Gunilla Molloy, docent i svenska med didaktisk inriktning (2003) skriver om att många 

lärare bortförklarar elevers beteende i skolan med att “pojkar är pojkar” och på så sätt 

accepterar deras beteende. Molloy (2003) menar att många lärare (samt andra vuxna i 

vårt samhälle) inte tänker på att könet är något som är en kulturell konstruktion som 

framkommit på grund historiska samt sociala händelser. Om lärare sett på eleverna på 

samma vis som en forskare inom humaniora finns möjligheten att klassrummen sett an-

norlunda ut. Eftersom forskning som härrör från humaniora anser att kön enbart är en 

fundamental utgångspunkt för den organisation som finns i alla samhällen.  

Den forskningen ser på kön som ett sätt att kategorisera människor i samhället samt inom 

olika sociala sammanhang. Detta skulle alltså innebära att lärarna kategoriserar eleverna 

(ofta) omedvetet efter deras kön istället för att se alla elever på samma vis (Molloy, 2003, 

s. 81f). Till exempel kan detta leda till att läraren accepterar att det enbart är pojkarna 

som tar plats i klassrummet. Eftersom det är typiskt manligt att tala samt ta plats, samti-

digt som kvinnligheten som är manlighetens motsats vilket kan leda till att flickorna 

kanske enbart sitter tysta i klassrummet och att det accepteras eftersom “det är så flickor 

är” (Molloy, 2003, s. 81f). Detta är något båda författarna av denna text upplevt under 

sina praktikperioder. Många lärare förklarar en del beteenden med att pojkar ofta beter sig 

på ett visst vis, vilket gör det acceptabelt. Vi tror också att detta är en av anledningarna 

till varför sär- och samundervisning diskuterades igen under 1980-talet. Eftersom många 
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lärare avfärdar en del beteenden när det är ett visst kön som agerar på ett speciellt sätt, 

tror vi att många lärare anser att det inte går att lösa problemen med eleverna i samma 

klassrum.  

Avslutande diskussion 

Efter flera veckor med läsande och aktivt granskande av en stor mängd litteratur anser 

båda författarna att vi fått svar på de frågeställningar vi använt oss av i studien. Vi är 

dock ödmjuka och väl medvetna om att detta på något sätt inte är något ”givet svar” på de 

frågor vi ställt. De mänskliga faktorerna som kan påverka eventuella skildringar och åter-

givelser i det granskade materialet måste alltid finnas med i beräkningen. Men vi har varit 

kritiska och jämfört material, och vi anser studiens syfte vara uppfyllt, nämligen att se hur 

de kvinnliga lärarnas roll har förändrats, men även vilka skillnader som kunnat ses mellan 

flickor och pojkar under samma period.  

I och med denna studie har vi fått en bredare syn på jämställdhet, genus, likabehandling 

inom skolan samt förändringarna som skett i skolan under 1800- samt 1900-talet. Under 

tiden vi granskat tidigare forskning har vi utvecklat en djupare förståelse för relevansen 

en studie med vårt tema har för läraryrket. Detta då det blev tydligt hur mycket de kvinn-

liga lärarna fick kämpa för att komma dit de är idag. Det har gett oss en ännu djupare re-

spekt för de kvinnor som trots påtagliga orättvisor ändå trotsade fördomar och den manli-

ga överordningen och fortsatte lära ut. Vi anser det vara viktigt att ha med en förståelse 

för historien och dess händelser vilka har format dagens yrkesroll.  

Den här studien visar att det tre mest primära styrpelarna under skolans tidiga historia har 

varit, den manliga överordningen, genussystemet (Hirdman, 1988) samt samhällsklasser. 

Den röda tråden i all litteratur vi tagit del genomsyras av dessa tre. De olika genussyste-

men under historien har haft den manliga överordningen som utgångspunkt. Detta ser vi 

tydligt i sär- och samundervisningen, de olika kunskapskraven, upprätthållandet av de 

rådande idealen och diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden. Reflektioner över 

dagens samhälle och de tidigare nämnda styrpelarna blir intressanta. Det är i princip 

omöjligt att inte göra jämförelser med hur samhället och skolan ter sig idag. Utifrån 
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forskningen kan man tolka att jämställdhetsprocessen snabbades på och de mest strikta 

genussystemen började ifrågasättas i takt med att fler människor fick tillgång till utbild-

ning och på så sätt fick en djupare kunskap. Om man utgår från att utbildning är en en av 

de primära byggstenarna i en jämställdhetskamp blir det intressant att spekulera om fram-

tiden. Hur kommer samhället se ut om 20-30 år? Kommer den manliga överordningen 

finnas kvar som den gör idag, även om den nu inte kommer upp i samt nivåer som vid 

1842 exempelvis. Hur kommer genussystemen att se ut? Hirdmans (1988) ”genuskon-

trakt”? Vi ser hoppfullt på framtiden, och ser man utifrån den historiska aspekten vi ar 

tagit del av framkommer det att det går att förändra dem. 

Genom all granskad litteratur har vi sett en tydlig röd tråd. Dåtidens genussystem har va-

rit de fundamentala styrmedlen över könen och dess förutsättningar. Kvinnor och flickor 

hade sin framtid utstakade, det enda som skiljde exakt hur den framtiden såg ut var 

klasstillhörigheten. När den första flickskolan öppnade 1831 så var det en privatfinansie-

rad inrättning för flickor i de högre samhällsklasserna. Ingenting för flickor från en fattig 

lantbrukarfamilj från landsbygden. Genus styrde vad flickorna skulle lära sig. Dessa sko-

lors främsta fokus låg dock inte på flickorna skulle utöka sina akademiska förmågor. 

Istället fokuserade skolorna på att flickorna skulle bli goda fruar och husmödrar. (Ri-

chardsson, 2010, s.71). 

Utifrån de tydliga könsrollerna som fanns var sär- och samundervisning en naturlig lös-

ning. Dock är vår bedömning är att särundervisningen inte enbart skapade större klyftor 

mellan könen utan även mellan samhällsklasserna. Eftersom det enbart var de familjer 

med god ekonomi som hade möjligheterna att ge sina barn den “optimala” utbildningen 

så skiljdes alltså barnen från den olika samhällsklasserna åt ytterligare. Vi antar dessutom 

att dessa skillnader som ansågs finnas mellan flickor och pojkar blev ännu mer påtagliga 

när barnen fick chansen att delas upp i skolorna efter kön. Skillnaderna mellan barnens 

akademiska kunskaper bör även den ha skiljt sig åt med relativt stor marginal hos flickor 

som undervisades tillsammans med pojkar gentemot de som enbart studerade med andra 

flickor. Detta eftersom flickors utbildning skulle hålla ett lägre tempo då de inte ansågs 

vara lika intelligenta som pojkarna och att det kunde vara skadligt. Detta kan istället ha 

inneburit att de flickor som faktiskt fick chansen att studera med pojkar kan ha lärt sig 

mer än de flickor som inte fick den chansen. Detta trots att särundervisning skulle vara 
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det bästa för barnen. Tankar angående särundervisningen är alltså att den bidrog till att 

förstärka de gällande kön- och genusnormerna som fanns mellan könen. Den bidrog även 

till den påbörjade jämställdheten mellan könen i skolan inte förstärktes utan istället för-

sämrades. 

Utbildning i språk och kultur är ett exempel på hur skolan kunde förstärka skillnaderna 

mellan de olika samhällsklasserna ytterligare till de privilegierades fördel. Dena typ av 

isärhållande undervisning bidrog till en förstärkt överordning även ur klassperspektiv.  

Kunskaper som gavs i låg ålder bestämde mycket över framtiden. De olika kunskaperna 

könen fick tillgång till utestängde dem från mycket. Detta stärkte inte bara de rådande 

könsnormerna, det skapade även normer könen sinsemellan baserat på klasstillhörighet. 

Hoppet från en fattig bondflicka till pojken i den välbärgade pojken blev om möjligt ännu 

större. 

Att flickskolorna utbildade flickorna till att följa den kvinnliga normen ytterligare är nå-

got som vi anser var ett steg i fel riktning. Detta var ingenting som bidrog till någon ytter-

ligare jämställdhet mellan könen, eller samhällsklasserna heller. Detta innebar alltså att 

de elever som fått en utbildning i en klass med särundervisning hade större chanser att få 

tillgång till helt andra yrkeskategorier och möjligheter än de elever som fått utbildas i 

samundervisning. Detta bör alltså i det långa loppet enligt oss innebära att marginalerna 

mellan samhällsklasserna har spätts på. När de flickor som kommer från högre samhälls-

klasser sedan får jobb så ökar deras status ytterligare. De flickor som inte fick samma 

chans till utbildning riskerade antagligen att aldrig kunna förändra sin samhällssituation. 

Alltså tror vi att särundervisningen inte enbart medförde gott, utan att även en viss pro-

blematik uppstod då den utbildningen skiljde sig så mycket från utbildningen i samun-

dervisningen.  

Detsamma gäller klassklyftorna, särundervisningen bidrog till att skapa ett “vi och dem”. 

Detta kan liknas till det fria skolvalet som vi har idag i Sverige vilket kan bidra till en 

ökad segregation mellan klasser. Det är en svår balansgång, individens frihet, rätten att 

bestämma över sig själv och sina barn samtidigt som de styrande måste värna om en hel 

nations intressen och framtid. 
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Till slut var det alltså samhällets utveckling som tvingade fram början till en jämställd 

skola.Att den mer jämställda skolan skapades som följd av samhällets krav på ökad ar-

betskraft och kvinnornas lägre löner är inte det mest önskvärda att läsa, men att det sked-

de är det viktiga. Studiens syfte var att se eventuella förändringar i skolans jämställdhet 

sedan 1842 där vi valde att fokusera på skillnaderna mellan flickor och pojkar i grundsko-

leåldern från 1842 fram tills idag där klasstillhörighet kommer var central. Vi skulle även 

att granska hur kvinnliga lärares roll har förändrats från 1842 fram tills idag.  

Från att ha varit en skola där samhällsklass och kön styrde vilken utbildning du fick till-

gång till, till att idag vara en skola för alla. Utbildningen har förändrats från att ha varit 

styrd helt efter den manliga överordningen och de rådande genussystemen där kvinnor 

och flickor ansågs mindre intelligenta och inkapabla till mycket. Det har förändrats till att 

vi idag har en likvärdigt innehåll i undervisningen oavsett vart i Sverige du bor. Idag har 

vi en läroplan som säger att: 

  

 Skolan aktivt ska och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjlighe-

ter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav 

och förväntningar   som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar 

om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka tra-

ditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och 

utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Skolver-

ket, 2017, s. 8).  

Detta visar att vi idag aktivt och varje dag ska fortsätta jobba för att upprätthålla samt för-

stärka jämställdheten, och som vi tolkar det utradera de styrande kön- och genusnormerna 

som fortfarande finns kvar. Målet känns alltså tydligt och klart och kommer säkerligen 

hjälpa oss framtida lärare med vägledning för att nå dit.  
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