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1. Inledning

Undervisningen av yngre barn har länge ansetts som en kvinnlig uppgift, trots att de allra första 
lärarna var män. De första lärarinnorna tog sig in i lärarkåren redan på mitten av 1800-talet, men det 
skulle dröja innan de blev majoritet. I början var både utbildningen, anställningarna och 
fackföreningarna skilda för manliga och kvinnliga lärare. Idag, och senaste decennierna tillbaka, är 
det istället kvinnorna som är majoritet inom yrket, ett yrke som inte verkar attrahera män i samma 
utsträckning som kvinnor, då det är betydligt färre manliga sökande på lärarutbildningen mot yngre 
åldrar än kvinnliga sökande. Jag avser att undersöka utvecklingen som lett fram till den 
könssegregation som finns idag. Hur såg de manliga och kvinnliga lärarna på sin yrkesroll? Hur 
trodde man att könsrollerna påverkade den pedagogiska förmågan? Ansågs det nödvändigt att ha 
både män och kvinnor i yrket? Varför ansåg de fackligt aktiva att män och kvinnor skulle vara 
organiserade i olika fackföreningar?
            Vid folkskolans införande var nästan alla lärare män och hade hand om alla åldrar men 
successivt blev lärarinnorna allt fler i förhållande till deras manliga kollegor och elever började 
delas upp efter ålder. Småskolan blev till för elever i årskurs 1-2 och folkskola för årskurs 3-6. I och 
med att allt fler började skolan så behövdes också fler lärare, vilket i sin tur ledde att lärarna blev 
allt fler och började organisera sig. Sveriges första fackförbundet för lärare var Sveriges Allmänna 
Folkskollärarförening (SAF) som bildades 1880. 1906 skedde en lönereglering som resulterade i att 
kvinnliga lärare fick sämre lön än deras manliga kollegor för samma arbete, och som ett brev på 
posten skapade lärarinnorna då en egen organisation, Sveriges Folkskollärarinneförbund. Åren gick 
och de manliga lärarna kände att även de ville ha en egen organisation och 1920 bildades Sveriges 
Folkskollärarförbund som enbart var öppen för män. Vid sidan av folkskolelärarnas föreningar 
skapades också Sveriges småskollärarinneförbund 1918 och 25 år senare även Sveriges 
Barnträdgårdslärarinnors Riksförbund som 1955 bytte namn till Sveriges förskollärares 
Riksförbund. På 1920-talet fanns det alltså tre olika lärarfackförbund förutom SAF, och ytterligare 
en tillkom på 1940-talet. De slog sig inte samman före 1963 och det är mellan dessa år, och dessa 
fyra fackföreningar, som min undersökning kommer att gälla.

2.0 Forskningsläge

Överlag är genusforskning ett mycket brett ämne, men just vad gäller män som minoriteter är 
forskningen rätt begränsad, betydligt mer begränsad än på kvinnor i mansdominerade yrken. I mitt 
sökande efter tidigare forskning har jag funnit få historiker som skrivit om ämnet men däremot 
några fler pedagoger. Det innebär att de i första hand har fokuserat på nutid. Dessutom har olika 
forskare riktat in sig på olika typer av lärare som undervisat olika åldrar, vilket eventuellt kan 
påverka deras resultat och leda till att de kanske kommer att skilja sig från mina. Vad jag kan finna 
finns det bara en enda forskare, pedagogen Göran Sparrlöf, som beskriver läraryrket ur 
genusperspektiv under samma tidsperiod som jag, och han undersöker enbart folkskollärare utifrån 
fackligt tidningsmaterial. Det finns alltså väldigt lite skrivet och min undersökning som jämför både 
olika lärargrupper och kön med fokus på genus och professionalisering är unik. Bristen innebär 
dessvärre att jag måste använda mig av den litteratur som finns, som även rör andra tidsperioder.

2.1 Avmaskuliniseringen – männen som försvann.

Historiskt sett har läraryrket varit maskulint präglat och de första folkskollärarna var män. Hur kom 
då läraryrket (åtminstone för yngre barn) att anses som kvinnligt? Göran Sparrlöf menar att den 
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manliga hegemonin har vänt sedan 1970-talet och idag är kvinnlig, åtminstone vad gäller upp till 
skolår 6, vilket kan kallar för en avmaskuliniseringsprocess.1 Det råder delade meningar om hur 
avmaskuliniseringen av läraryrket upplevs. Pedagogen Maria Hjalmarsson undersöker hur 
verksamma lärare i låg- och mellanstadiet upplever genusordningen i deras yrke och hur det 
påverkar deras tolkning av arbetsuppgifterna. Hon menar att de flesta lärarna anser att män och 
kvinnor passar lika bra för deras jobb, men att de trots detta delar upp arbetsuppgifterna efter kön. 
Trots att männen är i minoritet så värderas de högre just för att de är män i minoritet. Manliga lärare 
anses bättre lämpade för stökiga elevgrupper än kvinnliga lärare oavsett erfarenhet och utbildning. 
Speciellt viktiga anses männen vara som förebilder för pojkarna. Detta trots att lärarna ansåg att 
dåliga hemförhållanden oftast var mödrarnas fel, vilket Hjalmarsson menar kan tolkas som att andra 
kvinnliga förebilder än modern borde anses som viktiga, men så är inte fallet, utan istället 
nedvärderas det kvinnliga och kvinnor. Hjalmarsson tolkar det som att den manliga hegemonin i det 
övriga samhället regerar även inom ett yrke med kvinnlig majoritet.2 Ett mycket intressant resultat 
då det vanligen är det som avviker från en hegemoni som anses fel. Den irländska 
pedagogikprofessorn Sheelagh Drudy delar inte denna uppfattning, utan menar istället att det råder 
en kvinnlig hegemoni på grund av att de är i majoritet, vilket leder till att män kan ha svårare att ta 
sig in i yrket.3 Linda Lill som undersöker äldreomsorgen och dess genusaspekt, drar samma slutsats 
som Drudy utifrån de intervjuer hon gjort med män verksamma inom äldreomsorgen, vilka möts av 
både direkt och indirekt motstånd från de kvinnliga kollegorna på grund av sitt kön. Männen blir 
satta till andra arbetsuppgifter än sina kvinnliga medarbetare och de utesluts ofta på rasterna, 
framför allt genom ”tjejsnack”. Om de manliga kollegorna gör misstag så relaterades det till deras 
kön.4 Om man jämför med Hjalmarsson, drar Drudy och Lill alltså en annorlunda slutsats i och med 
att de menar att det råder en kvinnlig hegemoni där kvinnor är i majoritet, vilket försvårar för män 
och inte tvärtom.
           Anders Blank och Hans Palmqvist undersökte 1996 de manliga lärarstudenterna vid 
Lärarhögskolan i Stockholm kring vilka de var, deras bakgrund och hur de ser på att vara män i ett 
kvinnodominerat yrke. De kom fram till att männen ville jobba med barn men att de trodde att 
många andra män drog sig för att utbilda sig till lärare, främst på grund av den låga statusen och 
lönen och att det inte tilltalar män att jobba med barn. Samma män ansåg dock inte själva att lön 
och status hade så stor betydelse, utan såg sig själva som undantag från hur män i allmänhet är i och 
med att de själva valde yrket just för att de vill jobba med barn. Blank och Palmqvist menar vidare 
att det är av ”traditionella skäl” som kvinnor känner sig mer attraherade av yrket. Eftersom yrket 
inte enbart handlar om kunskap utan även om den sociala dimensionen, som innefattar bland annat 
uppfostran, har yrket vissa kopplingar till moderskapet. Precis som hos Drudy får männen i Blank 
och Palmqvists studie ofta ”försvara” varför de gjort sitt val då det inte är vad som förväntats av 
dem. Blank och Palmqvist visar vidare att det är svårare för män att göra könsöverskridande 
yrkesval än för kvinnor.5 Det råder alltså delade meningar kring hegemonin. Men oavsett om den är 
manligt eller kvinnligt kodad så påverkar normen den blivande lärarens yrkesval, men också 
verksamma lärare i och med att arbetsuppgifter delas upp och männen i högre utsträckning 
förväntas vara förebilder för barnen, speciellt pojkarna.

1 Sparrlöf Göran, (2007) "Vi manliga lärare": folkskolans lärare och lärarinnor i kamp om löner och arbetsområden  
1920-1963, s 242

2 Hjalmarsson, Maria (2009) Lärarfroffessionens genusordning. En studie av lärares uppfattningar om 
arbetsuppgifter, kompetens och förväntningar. 145ff

3 Drudy, Sheelagh (red.), (2005) Men and the classroom: gender imbalances in teaching, s 83f. Hon är  professor i 
pedagogik vid Dublins universitet.

4 Lill, Linda (2010)  Äldreomsorg: om makt, genus, klass och känslor i ett yrke, s 103-118
5 Blank, Anders & Palmqvist, Hans, (1998) Vilken man vill bli lärare?!, passim
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2.2 Behöver barnen män?

Som jag nämnde ovan kan det vara svårt att ta sig in i ett yrke som är starkt genuskodat, men är det 
ens önskvärt att överskrida såna normativa gränser? I Blank och Palmqvists undersökning 
framkommer argument från lärarstudenterna om att barn behöver manliga förebilder, en uppfattning 
som de själva delar.6 Även Drudy undersöker hur läraryrkets könsroll påverkar hur eleverna är. 
Utifrån genusteori problematiserar hon bristen på män i läraryrket och frågar sig om det 
överhuvudtaget är ett problem, något hon senare visar på att det är. Drudy nämner att elever av båda 
könen presterar bättre om också lärarkåren är tvåkönad. Ändå är det ett globalt fenomen att kvinnor 
är i stor majoritet inom undervisningen av elever i yngre år. Hon menar vidare att lärare inte kan 
lära ut jämlikhet utan att själva vara jämlika, och därför påverkas eleverna av ojämlikheten i yrket. 
Dessutom menar Drudy att det kan vara negativt för pojkar att inte ha några manliga förebilder i 
skolan. Precis som Drudy, Blank och Palmqvist, pekar Göran Sparrlöf på att det finns en debatt om 
att segregeringen kan ha  fått en negativ inverkan på pojkar som saknar manliga förebilder. Detta 
avfärdar dock Sparrlöf, som menar att hela argumentet utgår ifrån att män har egenskaper som 
kvinnor saknar.7 Även en del yrkeskunskaper inom kvinnodominerade yrken har nedvärderats 
genom att man har ansett att de är medfödda egenskaper som alla kvinnor har, istället för att se dem 
som professionella yrkeskunskaper.8 Detta har lett till en diskussion om huruvida lärarkåren behöver 
fler män för att höja sin status, vilket för mig in på nästa avsnitt.

2.3 Professionaliseringen 

Redan vid införandet av folkskolan hade folkskolelärarna hade relativt låg yrkesstatus men började 
tidigt organisera sig för att få mer inflytande över sitt yrke och stärka sin status. Professionalisering 
innebär att öka kompetens och status inom ett yrke, exempelvis med utbildning och specialisering. 
Det innebär bland annat att man kan utesluta dem med felaktig kompetens från yrket eller inte låta 
dem utöva yrket på samma grund som de med rätt kompetens. Det skapas ett yrkesmonopol som bär 
med sig ekonomiska fördelar och högre status för dem som innefattas, samtidigt som det 
rättfärdigar att vissa hamnar utanför. Om en fackförening krävde en viss utbildning som bara män 
hade tillgång till eller definierade arbetaren som en man, så har de också uteslutit kvinnor. Men i 
och med att kvinnorna inte har rätt utbildning så rättfärdigas deras uteslutning.9 Historikern 
Christina Florin menar det var värst för småskollärarinnorna, då folkskolelärarinnorna hade samma 
yrkesutbildning som sina manliga kollegor och oftare kom från en högre social klass än vad 
småskollärarinnorna gjorde, vilket innebar att de ”kom att inta en mer jämlik position i förhållande 
till männen, jämfört med småskollärarinnorna”.10 Florin menar vidare att ju fler kvinnor som kom 
med i folkskoleläraryrket desto aktivare verkade männen bli i den fackliga organiseringen.11 Det är 
inte så konstigt, om man utgår ifrån Paula Berntsson som i sin avhandling framhåller att mannen är 
norm för yrkesprofessionaliseringsmodeller även inom kvinnodominerade yrken, vilket kan 
försvåra för kvinnor att nå yrkesprofession. Berntsson visar att lärarförbundet inte utförde något 
statushöjande arbete för de delar av förskolelärarnas arbete som var socialt och uppfattas som 

6 ibid, s 11ff
7 Sparrlöf, (2007), s 241f
8 Drudy (2005), passim
9 Berntsson, Paula (2006) Lärarförbundet, förskollärare och statushöjande strategier: ett könsperspektiv på  

professionalisering, s 73-90
10 Florin, Christina (1990) Kampen om katedern: feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom svenska  

folkskolans lärarkår 1860-1906 ,s 71
11 Ibid,s 96ff
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kvinnligt, utan enbart för det rent pedagogiska. Detta menar Berntsson beror på att 
uppfostringsansvaret och det sociala arbetet inom yrket bygger på en kvinnlig norm medan fackliga 
strategier för professionalisering bygger på en manlig norm. Hon visar i sin avhandling att många 
arbetande förskolelärare känner att Lärarförbundet driver en linje mer anpassad till grundskolan än 
förskolan, där könsfördelningen är jämnare. Ett annat problem med ojämn könsfördelning som 
Berntsson tar upp är att de kvinnligt dominerade yrkena nedvärderas, och därför har det diskuterats 
(bland annat av de förskolelärare som ingår i hennes studie) om fler män i yrket skulle kunna höja 
statusen, något som lärarförbundet tar avstånd ifrån.12 Sådana försök gjordes dock redan på slutet av 
1800-talet av staten genom att könskvotera in män som folkskolelärare, vilket Florin menar 
favoriserade och gynnade männen eftersom det fanns betydligt fler kompetenta kvinnor vid denna 
tidpunkt.13 Hon menar å andra sidan också att det var statens inblandning som ledde till en 
professionalisering av småskoleläraryrket, på grund av den enhetliga styrningen.14 
          Det jag måste ta i beaktande är förstås att vissa av de uppräknade undersökningarna handlar 
om det sena 1990-talet och 2000-talet medan min undersökning rör 1920- till 1960-talet. En av de 
avhandlingar som är ur ett historiskt perspektiv och som jag kommer att använda mig av är Göran 
Sparrlöfs. Den handlar om manliga folkskolelärare under perioden 1920–1963 med fokus på 
kampen om löner och arbetsområden utifrån tidningsmaterial från de fyra olika 
lärarfackföreningarnas centrala styrelse. Sparrlöf anger att en konflikt mellan manliga och kvinnliga 
lärare var orsak till den särorganisering, med manliga lärare i en fackförening och kvinnliga i en 
annan, som gällde fram till 1963 då sammanslagningen skedde. Männen inom 
Folkskollärarförbundet beskrev sig själva som samhällsnyttiga på ett patriarkalt sätt som tydligt 
nedvärderade folkskolelärarinnorna för att inte behöva konkurrerar om de viktigare 
arbetsuppgifterna.15 Sparrlöf visar hur de manliga lärarna argumenterade för att enbart de själva 
klarade av de tuffaste arbetsuppgifterna, såsom att undervisa och disciplinera pojkar, och därför 
skulle de ha högre lön än sina kvinnliga kollegor.16 Även Blank och Palmqvist menar att de manliga 
lärarna historiskt sett använde argument för att särskilja kvinnliga lärare för att det ökade deras 
chanser till snabbare löneökning och att det ledde fram till splittringen mellan de kvinnliga och de 
manliga lärarfackföreningarna. Sparrlöf, Blank och Palmqvist samt Florin hävdar, till skillnad från 
Drudy och Lill, att det är en manlig hegemoni som råder och som utesluter kvinnor. Sparrlöfs 
uppfattning om att männen uppvärderar sig själva genom att hävda medfödda egenskaper som 
kvinnors påstås sakna, påminner om Hjalmarssons. Egenskaperna som männen i hans undersökning 
påstår sig ha (som kvinnor saknar) är bland annat ”styrka, initiativkraft, intelligens och 
organisationsförmåga”.17 
          Det råder alltså delade meningar om huruvida yrkets kvinnliga majoritet leder till kvinnlig 
eller manlig överordning och således om huvurida männen i sin svaga minoritet har lätt eller svårt 
för att ta sig an yrkesrollen. Det som talar för kvinnlig överordning är att kvinnorna är i majoritet 
och det som talar för manlig överordning att de styr i samhället i stort. Lärarfackföreningarna står 
inte utanför samhället utan är en del av det. Däremot verkar alla forskarna vara överens om att 
bilden av manligt och kvinnligt genus påverkar lärarnas syn på sin roll. Det finns också teorier, 
bland annat från Drudy, som menar att könssegregeringen inom läraryrket även påverkar eleverna 
negativt.

12 Berntsson, Paula (2006), passim
13 Florin, (1990) s 129
14 ibid, s 130
15 Sparrlöf (2007), passim
16 ibid, s 55- 68
17 ibid, s 237
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2.4 Kvinnorna och fackföreningarna

Under 1920- och 1930-talet ökade antalet kvinnor inom de flesta fackliga organisationer markant.18 
Fackföreningarna var i allmänhet maskulint och patriarkalt präglade under denna tid och ansåg sig 
ha ett beskyddande faderligt uppdrag.19 Horgby visar att kvinnor inom fackföreningarna blev 
motarbetade av LO-fackförbunden, både indirekt, då kvinnor inte nådde högre positioner, men 
också direkt som i beslutet om att kvinnor skulle ha sämre anställningsskydd.20 Björk menar att 
fackföreningarna drev en kvinnofientlig politik som ökade könssegregeringen på arbetsmarknaden 
och rättfärdigade kvinnors lägre löner.21 Den enda gången som kvinnor kom upp på dagordningen 
beskrevs de som ett problem, att de inte var tillräckligt aktiva eller engagerade. Frågor om kvinnors 
situation togs alltså aldrig upp.22 Hur männen prioriterade sina egna intressen framkommer i 
Sparrlöfs undersökning av ett av SAFs ombudsmöten 1903 då likalönprincipen diskuterades. De 
män som var emot lika lön för samma arbete oavsett kön menade att eftersom männen var 
familjeförsörjare skulle de ha mer i lön. På mötet fanns dock fler män som var för 
likalönsprincipen, inte för att det skulle vara rättvist utan för att om kvinnor fick lägre lön så skulle 
rektorerna hellre anställa dem vilket hotade de manliga lärarna.23 Under mellankrigstiden började 
lika lön diskuteras men fick inget genomslag eftersom de olika lönerna ansågs vara ”naturgivna”. 
Efter andra världskriget började frågan tas upp på allvar men fick inget genomslag hos LO:s 
centrala ledning före 1961.24 När de fackligt organiserade männen beskriver kvinnorna i 
organisationen beskrivs de ofta som ointresserade. Björk menar dock att det var en överdrift.25 Det 
kom alltså inte som en blixt från klarblå himmel att kvinnorna behövde bilda egna fackföreningar, 
såsom Sveriges folkskollärarinneförbund, för att driva sina egna intressen.

3.0 Teoretiska utgångspunkter

Yvonne Hirdman delar upp 1900-talet i olika perioder efter hur den politiska könsdebatten såg ut 
och förändrades, i vad hon kallar för genuskontraktet. Hon kallar det kontrakt som en metafor för att 
det finns ramar av normer som man förväntas hålla sig inom om man tillhör ett visst kön. Hon gör 
även en jämförelse med ett hus, där genusordningen är bottenvåningen. Om inte grunden till huset 
är väl cementerad så uppstår en rasrisk som ”hotar samhällets stabilitet”.26 Genuskontraktet 
förändras från att ha varit ett hemmafrukontrakt i början av 1910-talet till att på 1960-talet övergå 
till ett jämlikhetskontrakt, för att på 1980-talet övergå till ett jämställdhetskontrakt. Under den 
tidsperiod som jag undersöker menar Hirdman alltså att det pågick ett hemmafrukontrakt. 
Kvinnorna förväntades vara hemmafruar medan deras män förväntades försörja dem. Den politiska 
debatten utgick ifrån att det var så som samhället såg ut eller borde se ut, snarare än kunskap om hur 
samhället såg ut.27 Det i sin tur rättfärdigade att kvinnor skulle ha lägre lön för samma arbete än sina 
manliga kollegor eftersom man utgick ifrån att kvinnor inte kunde vara familjeförsörjare. Det 
rättfärdigade också att kvinnor skulle få de sämsta arbetsuppgifterna på en arbetsplats, eftersom 
18 Björk, (1999), s 184
19 Horgby, (2012), s 286ff  Horgby använder välfärdsbygget som ett exempel på beskyddande tankemönster som fanns 

speciellt hos socialdemokrater. 
20 ibid, s 296ff
21 Björk, (1999), s 180ff
22 Björk,(1999), s 215ff
23 Sparrlöf (2007), s 39ff
24 Horgby (2012), s 294
25 Björk (1999), s 71
26 Hirdman, Yvonne (2003) Genus: om det stabilas föränderliga former, s 101f
27 ibid, passim
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kvinnorna bara ansågs vara tillfälliga arbetare som skulle upphöra att arbeta så fort de hade gift 
sig.28 Hirdman menar vidare att det fanns två tillvägagångssätt att lösa genuskonflikten som uppstod 
när kvinnor ändå kom ut på arbetsmarknaden (vilket de gjorde i verkligheten, om än inte i 
debatten). Det ena sättet, utvidgningen, var att låta kvinnor komma in i mansdominerade yrken som 
ett tillägg vid sidan av de ordinarie männen: kvinnliga lärare, särskilda utbildningar för kvinnor 
o.s.v. Det ledde till att det fanns vissa sysslor som ansågs som kvinnliga inom yrket, och speciella 
kvinnolöner förekom. Det andra sättet, särskildheten, innebar att skapa specifika kvinnoyrken som 
inte alls förknippades med manlighet och manliga normer,.Enbart utbildningsmodellen lånades från 
manliga modeller.29 I min undersökning blir skillnaden extra betydelsefull eftersom 
folkskolelärarinnorna tillhör utvidgningen medan småskollärarinnorna tillhör särskildheten. 
          På 1960-talet, alltså mot slutet av min undersökningsperiod, uppstod vad Hirdman kallar 
jämlikhetskontraktet. Det innebar att fler kvinnor kom ut på arbetsmarknaden och kvinnors 
dubbelarbete började ifrågasättas som någonting negativt och man började tala om äktenskapet som 
ett fängelse för kvinnorna. Den allmänna debatten sade att kvinnor skulle bli jämlika med männen 
och ha rätten till ett arbete på samma grund. Även könsrollernas uttryck, vad som var manligt 
respektive kvinnligt, började ifrågasättas.30 Rimligtvis borde jag därmed se en förändring i mitt 
källmaterial vid 60-talets intåg.
          Det strukturfunktionalistiska tänkandet, att män och kvinnor hade olika roller att spela i 
samhället, gick igen i människors sätt att se på sig själva och sin uppgift i samhället. Gunnela Björk 
menar att argumentet om att man ska vara samhällsnyttig användes både för att kvinnor skulle 
stanna hemma och uppfostra barnen men också i kvinnorörelserna, fast på ett annat sätt. 
Kvinnorörelserna argumenterade också för att kvinnor var samhällsnyttiga och på så sätt försökte de 
uppvärdera sin roll och sitt arbete i samhället. Kvinnorörelserna eftersträvade att vara en kontakt 
mellan kvinnorna och den manliga offentliga politiska arenan, med andra ord ”den felande länken 
mellan 'kvinnor' och 'politik'”.31 Att även kvinnor skulle vara en självklar del av arbetslivet och 
politiken på samma villkor som män fick inte genomslag förrän på 1970-talet. Lika lön-frågan och 
kvinnlig representation hade dock diskuterats sedan tjugo år tillbaka inom fackföreningarna, utan att 
få något riktigt genomslag. Och det kom att dröja ytterligare tjugo år, till 1990-talet, innan 
fackföreningarna började praktisera besluten.32

        Segregering innebär att man skiljer olika grupper från vandra. Könssegregering innebär alltså 
att män och kvinnor är skilda från varandra. Kategoriseringarna hänger ofta samman med 
samhällshierarkin och könssegregering har därför ofta inneburit att kvinnor fått sämre positioner i 
arbetslivet. Förskolelärare är en yrkesgrupp som är mycket hårt drabbad av könssegregation och en 
av konsekvenserna är att yrket har lägre status och lön än vad lärare för äldre åldrar har. Ann 
Bergman menar att segregation är ett uttryck för förtryck då det leder till ojämlikhet och att redan 
befintliga ojämlikheter vidmakthålls.33 Även Mats Börjesson och Alf Rehn menar att social 
kategorisering och makt hänger samman, genom att definiera människor som något (t.ex. efter kön) 
så kan vi särskilja dem och ge dem olika rättigheter och skyldigheter.34 Med en viss typ av kategori 
följer även vissa bestämda fördomar om hur denna kategori förväntas vara. Vi använder oss av 
språket för att skapa och vidhålla makt.35 Eftersom jag avser att analysera texter för att undersöka 
genusordningen blir det i allra högsta grad aktuellt att analysera språket. Björn Horgby menar att 
genusordningen fungerar normgivande och konserverande och leder till en hegemonisk 

28 ibid, s 127f
29 ibid, s 114ff
30 ibid, s 162ff
31 Björk, Gunnela (1999) Att förhandla sitt medborgarskap: kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-

1950, s 295ff
32 Horgby, (2012), s 301-312
33 Bergman, Ann  (2004) Segregerad integrering: mönster av könssegregering i arbetslivet, s 8-18
34 Börjesson, Mats & Rehn, Alf, (2009) Makt,s16ff + 83ff + 102ff 
35 ibid, s 79-88
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maktordning, där det manliga står över det kvinnliga.36 Därför tänker jag jämföra 
småskollärarinnorna och förskollärarinnorna, som båda har ett helt kvinnodominerat yrke, med 
folkskollärarna/ folkskolelärarinnorna som har ett yrke med blandat kön. För om genusordningen är 
normgivande så borde det finnas skillnader.

4.0 Syfte och frågeställningar

I denna uppsats kommer min utgångspunkt (utifrån tidigare nämnda forskares resonemang) att vara 
att könssegregeringen är ett problem som inte kommer sig av medfödda naturliga könsskillnader 
hos män och kvinnor utan från sociala, kulturella och inlärda mönster. Jag utgår alltså ifrån att 
kvinnor inte är bättre lämpade för läraryrket än vad män är. Blank och Palmqvist visade också 
tydligt att det finns många män som vill jobba med barn. Eftersom jag utgår ifrån att könsrollerna är 
sociala konstruktioner, så vill jag också undersöka ifall lärarnas syn på sin yrkesroll förändras med 
tiden, eftersom samhällets syn på genusrollerna förändras så mycket från 1920- till 1960-talet.37 Jag 
kommer också att undersöka hur könsrollerna påverkar det fackliga arbetet. 

Mina frågeställningar är följande:
• Hur såg manliga respektive kvinnliga folkskollärare på sin yrkesroll? Hur såg de på 

varandras?
• Fanns det skillnader i hur småskollärarinnorna och förskolelärarinnorna förhöll sig till sitt 

yrke?
• Fanns det skillnader i hur de fackliga arbetet såg ut inom de skilda fackföreningarna och hur 

yttrade det sig?
• Skedde någon förändring över tid och hur kan man i så fall förstå denna förändring?

5. Källmaterial och metod

Mitt källmaterial består i första hand av mötesprotokoll och korrespondens från de olika 
lärarfackföreningarnas lokalavdelningar i Örebrokretsen. Först ut i undersökningen är Sveriges 
folkskollärarförbund som existerade mellan 1920 och 1967, där de manliga lärarna fanns 
representerade. Det är deras lokalorganisation som kallas Örebro folkskollärarsällskap, ibland 
enbart kallade sällskapet, som jag undersöker. Sedan undersöks den motsvarade organisationen för 
kvinnor, nämligen Sveriges folkskollärarinneförening 1906–1963, som jag dessvärre bara kan följa 
fram till 1945 på grund av att lokalkretsens protokoll efter det saknas. Sist ut i undersökningen har 
jag tagit med Sveriges småskollärarinneförbund 1918–1967 och förskolelärarinnorna 1944–1960 
eftersom de också organiserar verksamma lärare under samma tidsperiod. Småskol- och 
förskolelärarinnorna är också relevanta för undersökningen eftersom deras åldersgrupp ansågs som 
ett självklart jobb för kvinnor till skillnad från folkskolelärarna. Därför kommer jag att undersöka 
normer i de olika lärargrupperna i jakten på skillnader. Ibland förekommer andra namn på samma 
organisation då vissa byter namn med tiden och lokalavdelningarna inte alltid kallar sig samma sak. 
Förskolan kallades exempelvis för barnträdgård till en början. För att minska förvirringen som lätt 
kan uppstå har jag därför satt de olika organisationerna under olika rubriker. Min indelning blir 
därför inte tidsmässig, utan snarare efter respektive organisation. 

36 Horgby, Björn, (2012) Kampen om facket: den socialdemokratiska hegemonins förändringar, s 281f
37 Läs min bakgrund, Familjens förändringar
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            Källmaterialet är maskinskrivet utom det från folkskolelärarinnorna som är handskrivet i 
skrivstil med bläck. Allt källmaterial finns samlat på Arkivcentrum i Örebro och innehåller även 
andra intressanta dokument bland annat från den lokala dagspressen, löneförhandlingar och annat 
smått och gott så som bordsvisor och minnesskrifter. Jag har använt mig av ett mycket stort material 
och därför har jag sållat ut allt som inte berör mina frågeställningar. Materialet är inte neutralt men 
eftersom det är lärarnas egen bild jag undersöker så tycker jag snarast att det är en fördel. Det blir 
alltså en fallstudie som jag ska analysera på ett kvalitativt sätt med egna tolkningar och jämföra med 
tidigare forskningsresultat. Jag har även för avsikt att undersöka om det sker någon förändring över 
tid, för att förhoppningsvis kunna dra slutsatser kring kausala samband mellan könsrollernas 
förändring (och konservering) i samhället och läraryrket utifrån Hirdmans teorier om könsrollernas 
förändring. Min undersökning är enbart på lokalnivå i Örebro, vilket främst beror på att om man vill 
undersöka fackligt aktiva kvinnor så måste man leta efter kvinnor där de fanns, vilket var på 
lokalavdelningar och inte högre upp i hierarkin.38 Jag tänker inte göra som Sparrlöf och utgå ifrån 
en konfliktteori från början, inte heller en konsensusteori, då jag tror att det skulle påverka mitt 
letande och därmed resultat, utan jag tänker se vad källmaterialet har att erbjuda först – för att sedan 
göra en tolkning. Jag tänker inte heller undersöka lärarnas klassbakgrund för att leta efter skillnader, 
trots att jag tror att det kan påverka. Björk visar exempelvis att kvinnor från de lägre 
samhällsklasserna sällan var organiserade,39 men på grund av begränsad tid så väljer jag att enbart 
fokusera på genusaspekten. 

6. Bakgrund

Kvinnornas delaktighet på arbetsmarknaden och utvidgandet av den sociala barnomsorgen kom att 
spela en avgörande roll för behovet av lärare. I denna del kommer jag att beskriva dels familjens 
förändring som sker under tidsperioden, dels framväxten av skolsystemet och därmed också 
behovet av lärare som inte tidigare hade funnits i den utsträckningen.

6.1. Familjens förändringar och genusordningen

Familjen är en av de beståndsdelar som förändrades mest i samhället under 1900-talet. I det tidigare 
agrara samhället hade alla i familjen bott tillsammans och jobbat tillsammans men i det nya urbana 
samhället blev idealet en familjeförsörjande man med en hemmafru. Idealet blev dock aldrig riktigt 
verklighet då även de flesta kvinnor jobbade, speciellt från de lägre samhällsklasserna.40 Mellan 
1945 och 1950 förvärvsarbetade cirka 30 % av alla gifta kvinnor.41 Idealet om hemmafrun ledde 
emellertid till att ogifta kvinnor sågs som tillfälliga arbetare och därför fick sämre lön då man inte 
utgick ifrån att de var familjeförsörjare, till skillnad från män.42 De faktum att kvinnor inte fick lika 
mycket i lön som män innebar förstås att de var billigare arbetskraft för företagen, vilket fick till 
följd att många män upplevde kvinnor som konkurrenter om jobben.43 Under 1920-talet och 1930-
talet uppstod en markant ökning av kvinnliga fackföreningsmedlemmar i Örebro, för att sedan 
minska under 1940-talet.44

38 Björk, (1999) s 185
39 Björk(1999), s 298f
40 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (red.), (2009) Det svenska samhället 1720-2006: böndernas och 

arbetarnas tid,s 250
41 Björk, (1999) s 224
42 Hedenborg & Kvarnström, (2009), s 293f
43 Hirdman, s 103
44 Björk (1999), s 187
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            Att uppfostra barn sågs enbart som en kvinnosyssla lång fram i tiden. 1974 infördes 
föräldraförsäkringen och inte förrän 1994 infördes en obligatorisk pappamånad.45 Könsrollerna sågs 
länge som något naturligt som förklarades med män och kvinnors biologiska skillnader och därmed 
ansågs män och kvinnor ha olika funktioner i samhället, så kallad strukturfunktionalism. Under 
1950-talet påbörjades en debatt i Sverige kring hemmafruar och kärnfamiljen och tanken om 
kvinnors dubbla roller växte fram. Kvinnor skulle ut i arbetslivet före och efter att de hade tagit 
hand om sina småbarn. På så sätt skulle en kvinna vara både arbetare och moder.46 För att 
ensamstående mödrar skulle kunna komma ut i arbetslivet krävdes förstås att någon annan kunde 
passa barnen, vilket gjorde att behovet av daghem växte fram. Ofta var det just så man motiverade 
daghemmen, som en hjälp till ensamstående mödrar. Eftersom kvinnor ansågs som bättre lämpade 
för att passa barn blev det naturligt att småskollärarna och förskolelärarinnorna skulle vara 
kvinnor.47

6.2. Behovet av lärare växer fram

I och med att synen på barn, deras syfte och samhällets ansvar för dem har förändrats så har även 
synen på lärare och vad de behöver ha för kunskaper förändrats.48 Folkskolan infördes 1842 och 
fanns kvar till 1968 och undervisade elever i årskurs 3-6. Förskolan, som från början kallades för 
barnträdgård, startades i slutet av 1800-talet i Sverige och drevs från början av kommunerna, kyrkan 
och frivilliga organisationer. Från 1940-talet och framåt fick de statligt stöd och verksamheten bytte 
namn till lekskola, och strax efter detta förändrades även yrkestiteln från barnträdgårdslärarinna till 
förskollärare.49 Småskolan som undervisade år 1–2 startades sexton år efter folkskolan, alltså 1858, 
och den statliga lärarutbildningen började också under denna tid. I Örebro hade flickor och pojkar 
egna skolor fram till 1950-talet och småskolelärarinneseminarium bedrevs tidigt i staden.50 
Eftersom det gällde yngre barn ansågs kvinnor extra lämpliga för denna arbetsuppgift, utifrån 
dåtidens familjeideal.51 
       Skapandet av småskolan och förskolan ledde till att många kvinnor kom ut på 
arbetsmarknaden. Även inom folkskolan arbetade kvinnliga lärare, men inte i samma utsträckning 
som vid småskolan och förskolan där kvinnor från början hade varit majoritet.52 Bland 
folkskollärarna var kvinnor till att börja med enbart reserver då det inte fanns tillräckligt med män. 
Läraryrket var ett av de första offentliga yrken som kvinnor fick tillgång till men de kunde i slutet 
av 1800-talet och början av 1900-talet lätt bli avskedade om de ville gifta sig. 
Arbetsmarknadsdiskrimineringen mot gifta kvinnor ledde till att många kvinnor valde att inte gifta 
sig alls.53 Bland de första folkskolelärarinnorna fanns gifta kvinnor och dessa hade samma statliga 
minilön som deras manliga kollegor fram till ett nytt regeringsbeslut 1906. I protest mot att männen 
fick högre minilön bildades Sveriges folkskollärarinneförbund.54

45 Hedenborg & Kvarnström, (2009), s 328
46 Sociologiskt begrepp mest känt genom Talcott Parson. Roman, Christine (2004) Familjen i det moderna:  

sociologiska sanningar och feministisk kritik, s 30-39
47 Björk, (1999), s 244ff
48 Wallman, Anne-Marie (2003) Barnträdgårdslärarinna, förskollärare, lärare i Örebro under 100 år, s 4f
49 NE kindergarten + Förskola
50 Björk, (1999), s 37
51 Hedenborg & Kvarnström, (2009), s 334
52 Blank & Palmqvist, (1998)s 15ff
53 Ohlander, Ann-Sofie, (2005) Kvinnors arbete, s 27ff
54 Ibid, s 68
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7. Undersökningen 

Här presenteras vad jag funnit i källmaterialet från Folkskollärarsällskapet, folkskolelärarinnorna, 
småskolelärarinnorna, förskolelärarinnorna och sammanslagningen av dessa 1963. Indelningen är 
inte tematisk utan gjord efter respektive förening, vilket beror dels på att de citerade uttalandena kan 
besvara flera frågor och dels på att det förenklar jämförelserna mellan organisationerna.
 

7.1 Folkskollärarsällskapet

Utbrytningen till ett eget kvinnligt fackförbund borde inte ha kommit som en chock för männen. 
Bland de första dokument jag fann var ett löneförslag till Folkskollärarförbundet till 
Folkskolestyrelsen som angav olika krav för män och kvinnors löner. En manlig lärare skulle tjäna 
exakt hundra kronor mer i månaden i dyrtidstillägg än en lärarinna. Någon motivering till detta stod 
inte att finna.55 I minnesskriften av Örebro folkskolors lärarförening från 1953 berättades det om 
splittringen:

Starkt missnöje rådde emellertid särskilt bland folkskollärarinnorna med anledning av den 
lönereglering som genomfördes år 1906, och Sveriges folkskollärarinneförbund bildas. Det 
var den första krisen inom Sveriges Allmänna Folkskollärarförening, men den ledde inte till 
något allmänt utträde ur föreningen. Bland lärarkåren i Örebro förekom då rätt starka 
meningsbrytningar. Redan då samlades de manliga lärarna till gemensamma överläggningar. 
I flera av de större och medelstora städerna bildas folkskollärarsällskap, och årligen samlades 
ombud för de manliga lärarna i nämnda städer till kongresserna under påskferierna i en följd 
av år. Striden om de s.k. behovsprincipen införande vid en eventuell ny lönereglering hade 
omsider aktualiserats. I nämnda kongresser deltog de manliga lärarna i Örebro genom valda 
ombud. De s. k. toppfigurerna i dessa städer blev de egenliga ledarna vid kongresserna, vilka 
ofta var rätt intressanta, och detta gällde särskilt vid de samkväm, som anordnats.  Men av 
den nödvändiga stridsviljan såg man mindre, och man kom snart underfund med att många 
tänkte mest på hur man skulle breda vägen till framgång. Vi tänkte nog mera på strid, där 
”man frös och svalt men segrade tillika.”56

Detta är skrivet långt i efterhand i och med att det är från en minnesskrift, men jag finner det ändå 
talande att lärarinnorna framstår som klagande och lärarna som handlingskraftiga. Avslutningsvis 
citerar de den nationalromanistiska dikten om Fänrik Ståls sägner som handlar om finska 
vinterkriget.57 Tydligen jämför de sig själva med döende soldater. Att det förekom ”starka 
meningsbrytningar” mellan de manliga lärarna antyder dock att det inte fanns någon enighet kring 
splittringen. En annan sak man kan utläsa ur citatet ovan är att männen samlas för ”gemensamma 
överläggningar”. Alltså förekom ett broderskap där kvinnor var uteslutna och det upprepas att allt 
därefter har manliga ombud valts. Efter särorganiseringen uppstod dock inte total åtskillnad mellan 
organisationerna utan flertalet brev visar på samarbete, framförallt från 1940-talet och framåt. De 
skriver tillsammans till bland annat Folkskoleinspektionen och stadsfullmäktige men också till 
varandra i beslut om exempelvis läroböcker och skolresor.58  
           Minnesskrifter är ofta mycket dramatiska och glamoriserande i sina beskrivningar. I en 
minnesskrift från 1962 (året innan sammanslagningen) skriver folkskollärarsällskapet:

55 Örebro folkskollärarsällskap, korrespondans till Folkskolestyrelsen, 20 september 1920 Mapp E 1:1
56 Minnesskrifterna över Örebro skolförening / Örebro folkskolors lärarförening 1931-1957, s 11f
57 NE Fänrik Ståls sägner [hämtat 120519]
58 Bland annat brev från naturkunninghetskommiten, 11 maj 1950 + Brev från Örebro folkskollärarsällsskap 6 

december 1947. 
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Den plats i samfundsorganisationen som, Viktor Rydberg hoppades på under 80-talet, har 
ingalunda slagit igenom hundraprocentigt och kommer troligen att bli förverkligad först då, 
samtliga lärare från professorerna till förskolans lärarinnor blir samlade i en facklig 
federation. Men om den dagen och den stunden vet ingen. Kanske blir det på den yttersta 
dagen, då denna värld tager en ände, vilken tid är oss alldeles förborgad. Tyvärr finns de 
rester kvar från ståndsamhället i det demokratiska samhället, och de konventionella 
fördomarna är inte lätta att utrota. Personligen vill jag här vittna, att samkvämen vid 
Sällskapets möten hör till mitt enkla livs ljusaste minnen.59

I detta citat finner jag en stor skillnad från föregående minnesskrift. Från att kvinnorna verkat 
klagande (till skillnad från de handlingskraftiga männen), framstår de nu istället som offer för 
fördomar och ett kvarvarande ståndsamhälle och att det är orsaken till särorganiseringen som fanns. 
Det framkommer också tydligt att det här argumenteras för en sammanslagning av alla lärare, 
oavsett kön och undervisningsnivå. Dock verkar de inte tro själva att något sådant är reellt möjligt, 
förrän kanske på yttersta dagen. Med lite tur. 
            Från 1950 finner jag ett brev från ordförande i Örebro folkskollärarsällskap till 
Folkskoleinspektionen rörande ett problem som diskuterats under ett sammanträde. Problemet är att 
facklärare undervisar i slöjd och inte klasslärare, vilket  har skapat problem vid fyllnadstjänst för de 
kvinnliga klasslärarna då de inte anses som lämpligt för dem att undervisa äldre pojkar i slöjd. 
Uppgiften är ”alltför betungande i disciplinavseende” för folkskolelärarinnorna, skriver en manlig 
folkskolelärare som är ordförande. Ordföranden menar att det är ”folkskollärarinnorna i allmänhet” 
som anser att uppgiften är för svår. Dock har inga kvinnor medverkat på mötet eftersom Örebro 
folkskollärarsällskap är en manlig organisation. Lösningen menar ordföranden är att tillåta 
klasslärarinnor att undervisa i syslöjd (någonting som de tidigare förhandlat bort) alternativt låta 
lärarinnorna undervisa enbart flickor, då i syslöjd.60 Tilläggas bör att extra slöjdundervisning 
tidigare gett extra bra timlön men att detta tagits bort från och med 1950,61 vilket skulle kunna 
tolkas som  den egentliga orsaken till minskat intresse för undervisningen i just slöjd. I ett brev från 
Örebro folkskolelärare till folkskolestyrelsen 1947 påpekas det att lönen för manliga slöjdlärare har 
stått nästan stilla sedan 1930 eftersom lönen inte följt penningvärdet som hos andra 
tjänstemannayrken. Även andra lärare än slöjdlärare räknas upp som behöver högre lön, men det 
gäller som tidigare nämnts bara manliga lärare.62

         I ett brev från 1952 från folskollärarkommittén till styrelsen framkommer att man anser att det 
finns lika många kvalificerade lärare som lärarinnor. Samtidigt gör man automatisk skillnad på kön 
vid tjänstetillsättningen. Kommittén skriver  i samband med tillsättning av 14 nya fasta 
folkskolelärartjänster att ”Om man därvid utgår ifrån de krav i merithänseende, som var rådande 
under de två senaste åren, visar det sig, att minst 7 st av de redan anställda manliga lärarna kunna 
uppfylla dessa fordringar. Vad de kvinnliga beträffar torde ungefär lika många kunna uppnå valbar 
plats”.63 Uppenbart är att kön spelar roll vid tillsättningen av nya tjänster eftersom det alls måste 
omnämnas. 
         Vilka uttryck tog sig egentligen den manliga identiteten i ett kvinnodominerat yrke? Ett av de 
tydligaste uttrycken jag funnit i källorna är två visor: det ena från fyrtioårsjubileet och det andra 
från femtioårsjubileet av Örebro folkskollärarsällskap. Den äldsta från 1951 inleds ”För fyrti år sen 
– lyckligtvis – var lärarns yrket ett kall – han levde mest på andlig spis som män av kallet skall”. 
Sången jämför sedan lärarna med riddare. Den yngre bordsvisan från Örebro folkskollärarsällskaps 
femtioårsfest inleds med ”Mandom, mod och morske män. Fyra 'm', som gäller än. Som devis så 

59 Minnesskrifterna över Örebro folkskollärarsällskaps verksamhet 1911-1961, s 44f . 
”Under 80-talet” syftar på 1880-talet. 
60 Korrespondens, från Örebro folkskollärarsällskap, 22 maj 1950, s 1-4. "Betungande" är orginaliets stavning.
61 Korrespondens till Örebro folkskollärarsällskap, 1951. Mapp E 1:1
62 Korrespondens till Folkskolestyrelsen, bilaga till protokoll, 10 maj 1947 Mapp E 1:1
63 Korrespondens till Örebro folkskollärarsällskap, 8 november 1952 Mapp E 1:1
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passar det Folkskollärarsällskapet...”.64 Detta intro sjöngs 1961 och förhoppningsvis under 
humoristiska former. I en lokal nyhetsartikel om jubileumsfirandet nämns att ”de kvinnliga 
kollegorna frambar sina organisationers hyllningar och överlämnade blommor och presenter. Stort 
jubel väckte talet om ett resonemangsparti mellan  de kvinnliga och manliga folkskolegrupperna”. 
Sammanslagningen av fackföreningarna skedde bara två år efter den yngre visan sjungits och dessa 
sånger verkar inte återkomma, då jag inte funnit dem längre fram i tiden. Ett lustigt 
sammanträffande är att inför femtioårsfesten inkom ett telegram från skoldirektören Mats Hultin 
som 10 år senare också jämför lärarna med riddare i sin (troligen egenskrivna) dikt:

Med pedagogisk ekvilibrans
Ni givit ungar vett och sans

För sociala fostran dragit lans
Långt innan skolberedningen fanns.65

Uppenbarligen är det fostran som ansågs vara deras viktigaste uppgift, snarare än 
kunskapsaspekten.
            Satir förekom ofta i folkskolelärarnas egna skrifter. En sådan skrift var medlemstidningen 
Förenade Ansträngningar som 1958 skrev ”DET VISKAS I BUSKEN ATT... frågan om qvinnliga 
präster även kastat upprörda strömningar på skolans område. Skall verkligen kanske även slutligen 
vi ställas inför ett krav om KVINNLIGA LÄRARE”. Senare i samma nummer inleds roliga 
citatssidan med  orden ”Då tröghetslagen tydligen fortfarande är gällande bland kretsen 
(manliga)lärare har red. vänt sig till QVINNAN och funnit densamma glad och villig! Skön Berit 
tackas för följande historiettplock”. Sedan följer humoristiska citat ur läroböcker och 
diktsamlingar.66 Som språket antyder var det tydligen en god kvinnlig egenskap att vara ”skön” och 
”glad och villig”, vilket kan ses som märkligt då motsatsen till trög (som männen tydligen ansågs 
vara) borde vara smart eller kvicktänkt, men såna beskrivningar finner jag inte av de kvinnliga 
kollegorna. Tvärtom skojar de om hur kvinnor är en belastning för männens tänkande: ”Det var en 
man, som just kände sig upplagd att skapa något stort. Då kom hans hustru in och sa, att kaffet var 
färdigt. Ack ja.”67 Förutsatt att det inte är själva kaffet som är boven i dramat (möjlig tolkning) så 
utgår jag ifrån att det är hustrun som stör.
          Ofta beskriver lärarna hur de upplever att tiderna förändras. En lärare beskriver i 
medlemstidningens krönika hur hans dotter är  helt fångad av en bok ”men det är inte Bland tomtar 
och troll eller Barnen från Frostmofjället. Det är 'Min karriär...' av Carli Tornehave!! ”. Denna bok 
läser hon gående med stor fascination. Han menar att det är ett tecken på att hon ”är angripen” av 
överkultiveringen som råder i välfärdsstaten, där alla snart måste ha en extremt lång yrkestitel och 
vetenskaplig utbildning, utom politikerna förstås – något han gör parodi på. Mycket i samhället har 
förändrats och det var bättre förr: ”på den gamla goda tiden föll minsann töserna 'hemma i 
Värmland' med en rustik men dock charm. Nu är snart det roliga slut också. Nu viskar inte ens själs 
älskade ömma ljuvligheter i ens öra längre utan istället objektiva sanningar från Hemmets 
forskningsinstitut om frysboxar, termostatstrykjärn, luftkonditionerade malpåsar och sittriktiga 
nattkärl – AV PLAST!!!”. Läraren avslutar sin krönika med att påpeka att han endast har 
folkelementarexamen.68 Bilden som målas upp på skillnader mellan hur män och kvinnor tar till sig 
av vetenskapens framväxt blir tydlig här. Män skaffar sig finare titlar och kvinnorna använder sig av 
den nya teknologin innanför hemmet väggar. Tydligen gör det även kvinnorna mindre romantiska 
mot sina män. Att en kvinna måste vara en romantisk hustru och att det skulle vara viktigare än att 
tänka på teknisk utveckling och andra vetenskapligheter, visar var kvinnan har sin plats – i hemmet 

64 Bordsvisor, Örebro folkskollärarsällskap, 1951 och 1961. Mapp J 1:1
65 Det finns en tidningartikel i anslutning till sången som beskriver festen och säger också att det var mycket "skämt 

och allvar" i många av talen. Sånger, tidiningartiklar och telegram ligger samlade i samma mapp (J 1:1)
66 Sveriges lärarförbund, Örebro länskrets, medlemsblad, 1958 Mapp  G 3:1
67 Sveriges lärarförbund, Örebro länskrets, medlemsblad, 1958 Mapp  G 3:1
68 Sveriges lärarförbund, Örebro länskrets , medlemsblad Förenade Ansträngningar , 1961, Mapp B 4:1
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och inte bland forskning och utbildning. Det verkar finnas en generationsskillnad mellan modern 
och dottern, då dottern är karriärsintresserad, något som fadern inte väntat sig. Dotterns bokval, en 
självbiografi av en så kallad smörsångare, kan knappast tala för att unga kvinnor tar till sig av kultur 
av hög status. Det verkar förstås motsägelsefullt att mena att dottern är ett offer för 
överkultiveringen i samhället samtidigt som hon väljer litteratur av låg status. Å andra sidan skulle 
resonemanget kunna ses som ett uttryck för att förminska kvinnors intressen eller framställa dem 
som dummare, då status bestäms av rådande norm. Orsaken till att läraren överhuvudtaget skriver 
om titulering är för att Folkskollärarsällskapet drivit en linje om att nivågruppera olika lärare och på 
så sätt höja statusen för vissa lärargrupper.

7.2 Folkskolelärarinnorna

En professionaliseringsstrategi som Folkskollärarsällskapet drev var alltså att bilda nivåskillnader 
inom folkskoleläraryrket. Denna strategi förkastade folkskolelärarinnorna som ”en kränkade 
underordning av vårt arbete”. Orsaken är förstås att många av de yrkesverksamma lärarinnorna inte 
haft tillgång till samma utbildning som sina manliga kollegor, utan har varit tvungna att utbilda sig 
genom lärarinneseminarium. Enligt lärarinnorna var frågan av stor vikt och väckte stor 
uppmärksamhet och därför bjöd de även in lärarinnor från kringliggande län och uppmuntrade dem 
att under SAF:s möten rösta mot förslaget.69

           Förutom samarbetet med andra lärarinnor och, som jag nämnt tidigare, även med de manliga 
kollegornas fackförening, hade folkskolelärarinnorna organiserat sig och samarbetat med andra 
kvinnoorganisationer och anordnat ”kurser i sociala och politiska frågor” där de bland annat 
jobbade med frågor som ”konsten att yttra sig offentligt”.70 På ett möte lovade de varandra att ”välja 
vårt parti, att sätta oss in i allmänna frågor, samt att uppmuntra och stödja de kvinnor, som arbetar i 
det sociala och politiska livet.”71 De menade att kvinnlig representation på exempelvis 
skolstyrelsens möten ”icke enbart var en rättighet utan fast mer en skyldighet” gentemot sina 
kvinnliga kamrater.72 I sann tidsenlig anda omnämns alla kvinnorna som ”Fru” eller ”Fröken” följt 
av efternamnet, men när de talar om lärare i plural heter de kamrater. Sin egen organisation kallar 
de oftast bara för kretsen och moderorganisationen för centralstyrelsen. Många protokoll inleds med 
att stolt framhålla hur många som kommit på mötena och att det inte bara är kretsens egna 
medlemmar. Folkskolelärarinnorna menade att det var viktigt att ”stå enade inför alla de viktiga 
frågor som vänta på sin lösning. Det gäller därför att öka medlemsantalet”.73 De beslutade därför att 
det är varje medlems ansvar att värva nya medlemmar till kretsen och på så sätt starta 
”agitationen”.74 De skickade på begäran en representant att medverka på uppläggning med 
Kvinnornas Centralråd (som var en kyrklig nykterhetsiorganisation i Stockholm).75 
Folkskolelärarinnorna i Örebro nätverkade alltså med andra kvinnoorganisationer. De hade 
exempelvis möte 1926 med en representant från Vita Bandet där de diskuterade huruvida 
kvinnoorganisationer emellan kunde hjälpas åt att diskutera den ”sociala fråga” som bland annat 
handlade om de då nya äktenskapslagarna, barnvårdslagarna, bostadsfrågan och hygienfrågor, vilket 
ledde till att de höll kurser tillsammans med Örebro Kvinnoföreningar med fokus på politiskt 
inflytande för kvinnor.76 1932 medverkade folkskolelärarinnorna även på ett föredrag av en läkare i 

69 Örebrokretsen av Sveriges Folkskollärarinneförbund. Årsberättelse över 1927. 1928. + protokoll 27 arpil 1927,  
punkt 3. Mapp A 1:1

70 Örebrokretsen av Sveriges Folkskollärarinneförbund. Årsberättelse över 1926. 1927. Mapp A 1:1
71 Örebrokretsen av Sveriges Folkskollärarinneförbund. Protokoll 12 mars 1938 . Mapp A 1:1
72 Örebrokretsen av Sveriges Folkskollärarinneförbund. Protokoll 5 november 1938 . Mapp A 1:1
73 Örebrokretsen av Sveriges Folkskollärarinneförbund. Protokoll 7 november 1931. Mapp A 1:1
74 Örebrokretsen av Sveriges Folkskollärarinneförbund. Protokoll 11 november 1933. Mapp A 1:1
75 Örebrokretsen av Sveriges Folkskollärarinneförbund. Protokoll 14 mars 1936. Mapp A 1:1
76 Örebrokretsen av Sveriges Folkskollärarinneförbund. Protokoll vid sammanträde 13 maj 1926. punkt 5. + 5  
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sexualhygien för stadens kvinnoföreningar, något de efterfrågat länge.77 Året därpå bildades en 
samarbetskommitté med medlemmar ”ur samtliga kvinnoföreningar i staden”, där lärarinnorna 
medverkade.78 Här fanns alltså en kvinnlig strategi att förstärka inflytandet i samhället genom att 
nätverka med andra kvinnor och informera om rättigheter. 
           En ständigt återkommande fråga för lärarinnorna var den så kallade lönefrågan. Lärarna 
tjänade redan på denna tid mer än lärarinnorna för samma jobb vilket var socialt accepterat, som jag 
berättade tidigare. Under ett sammanträde antecknade sekreteraren ”beslöt kretsen att i princip 
uttala sig för lika löns principen, men insåg till fullo svårigheterna vid dess genomförande”.79 De 
argumenteringar för att lika lön är ett rättvisekrav förbises.80 De menade att de måste sluta sig 
samman kring lika löneprincipen, inte bara för att höja deras egen lön – ”utan för alla kvinnors 
skull”.81 Sveriges riksdag beslutade 1937 att lika lön skulle införas men i praktiken förblev det 
löneskillnader då kvinnor inte jobbade lika mycket som männen. Folkskolelärarinnorna började då 
tala om det fenomenet istället. De talade om kvinnors ojämlika villkor och dubbelarbetet som 
kvinnor envisas med, att kvinnorna var tvungna att ta mer sjukledigt på grund av att ”omsorgen om 
hem, sjuka och gamla anhöriga alltid falla mer på kvinnorna än männen (gifta som ogifta)”.82 
Tillsammans med kvinnosamarbetskommittén utformade de ett betänkande kring dubbelarbetet:

Kvinnornas löner äro i allmänhet 60-70% lägre än männens. Därför ha de måst utföra 
dubbelarbete: sköta sitt hem och sina kläder, ibland även andras. Därigenom ha de ej 
möjlighet till samma vila och rekreation som mannen. Därav större påfrestning och större 
sjukledighet. Kvinnorna måste kräva bättre betalt arbete och lika lön med mannen, där lika 
utbildning föreligger. Kvinnorna måste gå in för bättre  yrkesutbildning och se sitt 
yrkesarbete på lång sikt inte bara på yrkesarbetet som en parentes före äktenskapet, och 
alltså genom sin duglighet få välavlönat arbete. Den kår, där en jämförelse i utbildnings- 
och arbetsförhållande lättast kan komma till stånd, är lärarkårens. Vi ha ju också fått lika 
lön och måste nedbringa vår sjukledighet.83 

Som synes står nu dubbelarbete i fokus framför lönen, även om inte lönefrågan har försvunnit än. 
Folkskolelärarinnorna sympatiserar fortfarande med kvinnor inom andra yrken som inte har 
ordentlig yrkesutbildning och därför inte omfattas av likalönsprincipen. Att de måste dra ner på 
sjukledigheten innebär (som föregående citat angivit) att de inte kan ta på sig ansvaret för sjuka 
anhöriga i högre utsträckning än vad männen gör. De förklarar även kvinnors höga sjukfrånvaro 
med att graviditeten och mammaledigheten räknas in som vanlig sjukfrånvaro. De anser att 
havandeskapet ska räknas som ledighet och inte som sjukdom eftersom de uppfattas som en 
”förtjänstfull samhällsgärning” att föda barn. De tillägger hur irrationellt de tycker att det hela är 
genom att hävda att ”då läkare och psykologer icke anse sig kunna påvisa fysisk eller psykisk 
mindervärdighet hos kvinnorna måste vår sjuklighet bero på andra faktorer”, varpå de påpekar hur 
mödosamt dubbelarbete är och att kvinnliga lärare har ett mer mentalt påfrestande jobb då de oftare 
hänvisas till undervisning av barn i de yngre åldrarna. De menar också att kvinnliga lärare ofta bor 
sämre än sina manliga kollegor, så mycket sämre att det kan vara hälsovådligt. De skriver att en av 
deras medlemmar drabbats av reumatism på grund av dåligt boende.84 I ett protokoll från 1941 
planeras ett krav till skolstyrelsen om nybyggnationer av lärarbostäder som de menar är 
undermåliga.85

november 1926, punkt 9. Mapp A 1:1
77 Örebrokretsen av Sveriges Folkskollärarinneförbund. Protokoll  5 mars 1932. Mapp A 1:1
78 Örebrokretsen av Sveriges Folkskollärarinneförbund. Protokoll  2 mars 1933. Mapp A 1:1
79 Örebrokretsen av Sveriges Folkskollärarinneförbund. Protokoll 7 november 1928. Mapp A 1:1
80 Örebrokretsen av Sveriges Folkskollärarinneförbund. Protokoll 13 november 1930.. Mapp A 1:1
81 Örebrokretsen av Sveriges Folkskollärarinneförbund. Protokoll 17 april 1937. Mapp A 1:1
82 Örebrokretsen av Sveriges Folkskollärarinneförbund. Protokoll 13 februari 1939. Mapp A 1:1
83 Örebrokretsen av Sveriges Folkskollärarinneförbund. Protokoll 11 mars 1939. Mapp A 1:1
84 Ibid. 
85 Örebrokretsen av Sveriges Folkskollärarinneförbund. Protokoll 8 mars 1941. Mapp A 1:1
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            Diskussionerna om eleverna och arbetspraktiken rör nya kursplaner, uppförandebetyg, 
huruvida det är bara att dela in elever i klasser efter begåvningsgrad samt införandet av en sjuårig 
folkskola.86 Folkskolelärarinnorna kräver också lägre barnantal i sin klasser, då undervisningen 
annars blir lidande.87 Vidare diskuterar de det faktum att skolan inte har någon yrkesvägledning för 
flickor utan bara för pojkarna, vilket de vill ändra på. Därför ämnar de kontakta folkskolestyrelsen 
för att kräva vidareutbildning i yrkesrådgivning.88 Återigen är hjälpande av andra kvinnor viktigt, 
även om det handlar om elever. De använder däremot inte eleverna och lärarnas praktiska arbete 
som orsak till varför de vill ha högre lön, utan diskuterar bara arbetet rent praktiskt med varandra. 
1932 diskuteras avskaffandet av aga, där folkskolelärarinnorna framhåller att denna bör finnas kvar 
men endast användas i undantagsfall och med betryggande begränsningar.89 Det säger emot bilden 
som de manliga lärarna har av sina kvinnliga kollegor, att lärarinnorna skulle uppfatta 
disciplineringen av eleverna som betungande. I ett protokoll från 1936 diskuterar 
folkskolelärarinnorna om inte pojkars slöjd, vilka de själva undervisar i, borde börja tidigare 
eftersom pojkarna är så intresserade av ämnet.90 De talar också ofta om att de borde vidareutbilda 
sig inom just manlig slöjd. Som jag visade tidigare så hävdade de manliga folkskolelärarna att deras 
kvinnliga kollegor upplevde gosseslöjden som ”alltför betungande”, men så är tydligen inte fallet. 
           Även lärarinnorna tar upp det faktum att tillsättningen av tjänster är kvinnligt eller manligt 
kodade, om än på ett annat sätt. De uppmuntrar varandra att informera styrelsen ifall en kvinnlig 
lärartjänst omvandlas till en manlig tjänst, men också att ta reda på motiveringen. 
Folkskollärarinneförbundets styrelse har i sin tur uppmuntrat lärarinnorna att utbilda sig i ”manlig 
slöjd” för att undvika att utestängas från tjänster.91 Centralstyrelsen diskuterade även att slopa 
kvinnliga respektive manliga tjänstetillsättningar, något som lärarinnorna i Örebro bestämt satte sig 
emot.92 Dessvärre finner jag ingen motivering. 
          Med tiden finner jag en mindre radikal framtoning hos förbundet, speciellt in på 1940-talet, 
då medlemsantalet minskat. Det framkommer också att det är annat som bekymrar dem. De har 
hjälpinsamlingar till Norge och sjunger norska sånger. Även insamlingar till Frankrike och Belgien 
och vad de kallar norrlandshjälpen förekommer.93 Om andra världskriget verkligen är orsaken till en 
mindre radikal framtoning låter jag vara osagt, men det är inte omöjligt.

7.3. Småskolelärarinnorna

Småskollärarinnorna har inte alls samma attityd eller förhållningssätt till sitt yrke som 
folkskolelärarinnorna. Någon som starkt skiljer småskollärarinnorna från folkskollärinnorna är att 
de senare inte verkar försvara sin position genom att förklara sin samhällsnytta, vilket de förra på 
flera ställen i källorna gör. Ett exempel som jag fann var från Örebro länskrets av Sveriges 
förskollärares Riksförening som förklarar varför de behövs i samhället. Från 1947 finns ett tackbrev 
från Rädda barnen som tackar småskollärarinnorna i Örebro för att de skänkt pengar till ett barnhem 
i Finland. Rädda barnen skriver: ”genom att männen stupat eller äro i krigstjänst, ha kvinnorna i 
större utsträckning blivit hänvisade till förvärvsarbete, vilket har till följd att de äro hänvisade till att 
lämna barnen på daghem. Då medel på många håll saknas för dessa daghem, är ändamålet 
synnerligen behjärtansvärt”.94 Här framstår det tydligt att kvinnor inte väljer att arbeta utan blir 

86 Örebrokretsen av Sveriges Folkskollärarinneförbund. Bland annat Protokoll 13 november 1930 och protokoll 11  
april 1933 Mapp A 1:1

87 Örebrokretsen av Sveriges Folkskollärarinneförbund. Protokoll 7 november 1931. Mapp A 1:1
88 Örebrokretsen av Sveriges Folkskollärarinneförbund. Protokoll 12 mars 1938. Mapp A 1:1
89 Örebrokretsen av Sveriges Folkskollärarinneförbund. Protokoll 8 oktober 1932. Mapp A 1:1
90 Örebrokretsen av Sveriges Folkskollärarinneförbund. Protokoll 22 maj 1936. Mapp A 1:1
91 Örebrokretsen av Sveriges Folkskollärarinneförbund. Protokoll 12 mars 1938. Mapp A 1:1
92 Örebrokretsen av Sveriges Folkskollärarinneförbund. Protokoll 5 novermber 1938. Mapp A 1:1
93 Örebrokretsen av Sveriges Folkskollärarinneförbund. Protokoll 8 mars 1941. Mapp A 1:1
94 Korrespondans till Örebro småskolelärarinnorna, från Rädda barnen, 19 maj 1942 Mapp B 1:1
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tvingade till det eftersom de inte har något annat val. Egentligen vill de självklart vara hemma med 
sin barn och inte lämna dem till något daghem, en beskrivning som är mycket tidstypisk för andra 
världskriget: männen är krigshjältar och kvinnorna ställer upp som arbetare i männens frånvaro.
           Tydligt är att det ansågs vara modern som var skyldig till om barnet blev normalt eller inte, 
och inte fadern. Undervisningen av småbarn sågs alltså inte som en självklarhet utan delvis som en 
tillfällighet. Kvinnorna skulle inte förbli i tjänst och om ens yrke inte är en självklarhet kan det vara 
svårt att vinna respekt och professionalisera yrket genom facklig kamp. Därmed inte sagt att 
kvinnorna inte försökte. Ett exempel på retorik som användes kommer här:

Småskollärarinnorna grundar sina krav på det förhållandet att myndigheterna har respekt för 
deras yrke. De anser att de lönekrav som under så lång följd av år förfäktat, icke är och aldrig 
har varit ett prutkrav, utan är en rättmätig fordran. Arbetaren är också i detta fall sin lön värd 
och detta icke trots att yrket är kvinnligt utan fastmer till följd av att det i allmänhet bättre 
passar för kvinnor.95

Att uppvärdera det kvinnliga genom att hävda dess olikheter gentemot det manliga kallas för 
särartsfeminism96 och verkar ha varit en vanlig strategi för uppvärdera sitt yrke och framstå som 
samhällsnyttig. Ett intressant påstående som framkommer är dessutom att yrket ”i allmänhet” 
passar bättre för kvinnor vilket innebär att de även menar att det finns män som också är lämpliga 
småskolelärare. En källa som antyder att även män hade betydelse för små barn var ett 
mötesprotokoll från 1953 där småskolelärarinnorna diskuterar vikten av att inte längre bara ha 
kontakt med elevernas mödrar utan även med deras fäder. De avslutar dock med att konstatera att 
de inte har enats i frågan om kontakten med fäderna är viktig eller inte.

7.4. Förskollärarinnorna

Förskolan, i början av min undersökningsperiod kallad barnträdgårdar, hade inledningsvis inte en 
självklar roll i samhället. Det framgår tydligt på förskolelärarinnornas sätt att uttrycka sig, att de var 
vana att mötas av motstånd, både för att vara arbetande kvinnor men också för att de passade andra 
familjers barn:
 

Daghemmen är försvarbara, det är viktigt att kvinnan blir hjälpt och inte låsas fast vid 
hemmet... Även om vi starkt understryker förskolans betydelse för barnen vill vi på intet sätt 
underskatta den betydelse de ha för de hemarbetande mödrarna, som utan tvivel äro i stort 
behov av några timmars avkoppling från barnen... Kommittén har även gjort en omfattande 
översikt över de ändrade förhållandena i samhället som orsakat en vidare yrkesorientering för 
kvinnor i allmänhet och i sin tur i större utsträckning än förr ställd de gifta kvinnorna i valet 
mellan förvärvsarbete och hemarbete. I dagens läge torde ingen på allvar kunna förorda ett 
tvångsmässigt återgående till hemarbete för alla gifta kvinnor med barn. Det är vår övertygelse 
att även i framtiden den övervägande majoriteten av kvinnor komma att välja hemarbete, 
åtminstone så länge barnen äro små, men för de övriga.97

Här framhåller de alltså behovet av deras yrke och förändringen som sker i samhället. Att de är de 
hemarbetande mödrarna som behöver avlastning i första hand och inte de arbetande kvinnorna är 
intressant, speciellt som uttalandet kommer från kvinnor som själva arbetar och alltså inte borde 
vara främmande för att kvinnor väljer förvärvsarbete. Ordvalet ”orsakat” i frågeställningen till 
varför fler kvinnor förvärvsarbetar, kan antyda att det inte ansågs som entydigt positivt. Att ingen ”i 
dagens läge” skulle kunna tvinga tillbaka kvinnorna antyder att det är ett åsikt som framförts 

95 Sveriges Småskolelärarinneförbunden, Örebrokretsen, Mapp B 1:1
96 Rydström, Jens & Tjeder (2009) David, Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria, s 91f
97 Örebro länskrets av Sveriges förskollärares Riksförening, Protokoll, datum saknas men bör vara från slutet av 1940-

talet, s 4f
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tidigare, något som tyder på förändring. Varför de trodde att de flesta kommer att ”även i 
framtiden” välja hemarbete framgår inte. 
         En annan källa som beskriver samhällsnyttigheten i läraryrket är ett protokoll som skrevs efter 
en föreläsning 1951 i Malmö om diskussionerna som uppstod kring föreläsningen. Medlemmarna i 
Sveriges Barnträdgårdslärarinnors Riksförbund uttryckte bland annat en oro för att verka 
”dömande” och ”moraliserande” gentemot de mödrar som lämnade sina barn längre tider på 
institutioner. De frågar sig själva: ”Är vi vakna för familjelivets nuvarande utveckling och särskilt 
kvinnans ställning?” Slutsatsen de drar är att de själva utför en samhällstjänst genom att underlätta 
för kvinnor i arbetslivet och därför är rätt bemötande av dessa kvinnor viktigt: ”Den allmänna 
uppfattningen är att kvinnan bör få ha möjligheten att utöva sitt yrke även bredvid hemvården. Det 
finns många som på så sätt kan göra en mycket bättre insats i samhället.” Samtidigt framkommer 
att det inte alls är självklart. Fortsättningsvis diskuteras nämligen om daghemmen verkligen ska 
vara öppna för alla, eller enbart för ensamstående mödrar.98 
       Något som framkommer tydligt och som diskuteras av småskollärarinnorna själva är att det 
fanns en allmän debatt om det verkligen var bra för barnen att vara på daghem utan sin mamma. De 
frågar sig:               

Finns det bevisföring för att våra daghemsbarn visar särskilda tendenser att längre fram 
”spåra ur” i samhället? Finns det bevisföring för att nervösa och utvecklingsstörda 
daghemsbarn blivit sådan på grund av daghemsvistelsen? Är det inte ofta beroende på en 
otillfredsställande känslokontakt mellan modern och barnet, ett problem som i regel icke 
löses enbart genom att helt hänvisa dem till varandra?99

En senare mer modern professionaliseringsstrategi som småskollärarinnorna använde sig av var när 
de 1960 diskuterade möjligheten att förstatliga förskoleutbildningen och eventuellt slå den samman 
med den övriga lärarutbildningen, främst folkskollärarnas. De skriver att ”det är inte bara önskvärt, 
utan nödvändigt att seminarier och institutioner har samma tillsynsmyndighet” som resterande delar 
av lärarkåren.100

7.5 Sammanslagningen 1963, Lärarförbundet bildas.

Det verkar inte ha blivit så självklart att kvinnor skulle vara med på samma villkor som män efter 
sammanslagningen. I andra paragrafen i stadgarna från 1966 står det att ”Manliga lärare, tillhörande 
Sveriges lärarförbund, äger rätt att efter anmälan till styrelsen ingå som medlemmar i sällskapet. 
Dessutom må även annan lärare efter beslut av sällskapet inväljas som medlem”.101 
Sammanslagningen innebar alltså att man utgick ifrån de medlemmar som redan fanns i den 
manliga organisationen som lärarinnorna sedan fick ansöka om att själva få tillhöra. 1968 delades 
en enkät ut bland Örebro lärarsällskaps medlemmar där man bland annat frågade efter 
medlemmarnas åsikt om huruvida även kvinnliga lärare skulle få automatiskt medlemskap såsom 
männen hade och ifall de krävde en omorganisering.102 1969 skriver TCO till Sveriges 
lärarförbunds lokalavdelningar att ”vi vill gärna se lika många manliga och kvinnliga lärare på alla 
stadier”.103 Kvoteringstanken har nu gjort sig gällande i samhället och jämn könsfördelning är något 
som eftertraktas.

98 Sveriges Barnträdgårdslärarinnors Riksförbund (SBR), Diskussionsprotokoll efter föredrag av gertrud Olsson vid 
förbundsmöte i Malmö 1951, punkt 1 +3 

99 Sveriges Barnträdgårdslärarinnors Riksförbund (SBR), protokoll, 1951 Mapp: 
100Örebro länskrets av Sveriges Förskollärares Riksförening, kretsmötesprotokoll, 29 september 1960
101Stadgar för Örebro lärarsällskap. 28 januari 1966. Mapp E 1:1
102 Örebro folkskollärarsällskap. Enkätundersökning. Mapp E 1:1
103Remissvar till Lärarförbundet från TCO, 13 december 1969, Mapp B 1:1 
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8. Resultat

För att avslutningsvis besvara mina frågor har jag delat in resultatet efter frågeställningarna. Första 
frågan handlade om hur manliga respektive kvinnliga lärare såg på sin egen yrkesroll och 
varandras. Som jag har visat såg de inte likadant på sin yrkesroll. Till att börja med talade 
folkskolelärarna om disciplin och uppfostran på ett sätt som deras kvinnliga kollegor inte gjorde. 
Folkskolelärarinnorna talar överhuvudtaget sällan om eleverna i sitt fackliga material, men när det 
gjordes så diskuterades främst organisering, kursplaner och kurslitteratur. Småskollärarinnorna 
däremot talade om sina elever som barn som behövde uppfostras men inte på ett disciplinerande 
sätt. Inte heller jämförde de kvinnliga lärarna sig med riddare med dragen lans. 
        Min andra fråga var om det fanns några skillnader i hur småskollärarinnorna och 
förskolelärarinnorna förhöll sig till sitt yrke. Det fanns skillnader, framförallt i beskrivningen av 
samhällsansvaret de hade för att underlätta för andra kvinnors förvärvsarbete. Liknande 
beskrivningar fanns inte hos folkskollärarna. Däremot verkade de manliga lärarna anse att de också 
utförde en samhällstjänst, inte för vuxna utan för eleverna som skulle växa upp till goda 
samhällsmedborgare. 
       Min tredje fråga löd: Fanns det skillnader i hur det statushöjande arbetet såg ut inom de skilda 
fackföreningarna? Även här påvisade jag skillnader. Medan småskollärarinnorna verkade för att 
framhäva sin nödvändighet för samhället ur ekonomisk synpunkt, menade folkskolelärarinnorna att 
de verkade för andra kvinnors rättigheter till ett jobb med lika lön. Männen däremot påstod inte 
öppet att de jobbade för andra män, men de drev en professionaliseringslinje som innebar att deras 
kvinnliga kollegor skulle få mindre lön för samma jobb. De argumenterade för att deras 
arbetsuppgifter var svårare än lärarinnornas, att lärarinnorna inte klarade av vissa uppgifter och de 
förlöjligade kvinnorna i sina uttalanden i medlemstidningen.
         Den sista frågan var om det skedde någon förändring över tid och hur denna förändring i så 
fall kan förstås. En förändring över tid skedde, framför allt i hur folkskolelärarna såg på sina 
kvinnliga kollegor. Först var lärarinnorna klagande gnällspikar, sedan var de förtryckta. 
Folkskolelärarinnorna verkade å sin sida hela tiden ha haft bilden av att de var förtryckta, medan 
småskollärarinnorna som arbetade i ett ”helkvinnligt” yrke inte framhöll den bilden. En annan 
förändring var att förskolelärarinnorna på 1960-talet bytte ut argumenten om samhällsnyttan mot att 
kräva högre utbildning för att professionalisera sitt yrke.

9. Diskussion och slutsatser

Det första jag kan konstatera är att männen motarbetade kvinnorna genom att driva frågan att 
kvinnor skulle ha lägre lön än sina manliga kollegor. De skapade också en broderskapsorganisation 
där kvinnor var uteslutna. Folkskolelärarna drev en professionaliseringslinje som de visste 
missgynnade deras kvinnliga kollegor. Det finns dock motstridiga uppgifter kring uteslutandet av 
kvinnorna, till exempel det faktum att det under hela undersökningsperioden förekom kontakt och 
samarbete mellan folkskolelärarna och folkskolelärarinnorna (och även småskollärarinnorna), trots 
de olika organisationerna. Dessutom menade folkskollärarna att det rådde vad de själva kallade 
"starka meningsskiljaktigheter" kring särorganiseringen. Det måste alltså ha funnits män som ansåg 
att splittringen var dålig. Ett av skälen återfinns i det SAF-möte som Sparrlöf undersökt, där 
majoriteten av männen menade att det var orättvist om kvinnorna fick lägre lön, men inte mot 
kvinnorna utan mot männen själva för att arbetsgivaren hellre skulle anställa kvinnor. Det fanns 
också en nedsättande ton mot kvinnors intellekt hos folkskollärarna. Kvinnor läste skräplitteratur, 
tog inte till sig av kunskap på ett vettigt sätt och störde (med hjälp av kaffe) män som försökte 

20



skapa något stort. Kvinnorna skulle vara villiga och sköna, men inget mer. Språket kan ses som en 
strategi för att trycka ner kvinnorna. Genom att definiera kvinnor som sämre definierat männen sig 
själva som bättre, för att återknyta till Börjesson och Rehns teori om makten och språket. 
          Bilden som lärarna hade av lärarinnorna och varför splittringen 1919 skedde förändrades över 
tid, från att 1953 se lärarinnorna som "starkt missnöjda" till att 1962 mena att kvinnorna varit 
förtryckta av det gamla ståndssamhället. Lärarna framhävde också sin önskan om en 
sammanslagning mellan olika lärargrupper. Det ska förstås sägas att minnesskrifterna, som är grund 
för tolkningen, är skrivna i efterhand och därför kanske mer reflekterar tiden de är skrivna i (1950- 
respektive och 1960-tal) än tiden för splittringen. Nyhetsartikeln från 1961 låter oss veta att ”Stort 
jubel väckte talet om ett resonemangsparti mellan de kvinnliga och manliga folkskolegrupperna”, 
vilket alltså är två år innan sammanslagningen. Tydligen ville många av de manliga folkskollärarna 
i början av 1960-talet att sammanslagningen skulle ske. Från alla tre organisationerna finns källor, 
speciellt från 1950-talet, som beskriver den snabba samhällsutvecklingen som de upplevde och att 
den påverkade deras jobb. Folkskollärarna talade om hur ribban för vilken utbildning som krävs för 
olika poster i samhället höjts och småskollärarinnorna talade om kvinnans förändrade position i 
samhället. Här ser jag alltså tydligt att  Hirdmans teori om jämlikhetskontraktets inträde på 1960-
talet stämmer: gamla mönster ifrågasättas och härleds till förtryck. Det förefaller alltså inte det 
minsta konstigt att sammanslagningen skedde just i början av 1960-talet. 
           Vad som framgår tydligt är att männen och kvinnorna hade olika syn på sitt yrke. Medan de 
manliga lärarna beskrev hur de tog sig an disciplineringen av eleverna, främst pojkarna, så framhöll 
småskollärarinnorna vilken samhällsnytta de gjorde, främst gentemot andra kvinnor. Mitt resultat 
stämmer alltså med vad Björk visat om andra fackligt organiserade kvinnor under samma tid; att 
förskolelärarinnorna ansåg att de utförde en solidarisk tjänst gentemot andra kvinnor. 
Förskolelärarinnorna använde särartsfeministiska argument för att betona behovet av kvinnor, vilket 
jag uppfattar som ett tecken på att alla inte tyckte att kvinnans roll i arbetslivet var självklar. Om jag 
utgår ifrån bakgrundsteckningen av familjens förändringar under tidsperioden och Hirdmans teorier 
om hemmafrukontraktet så känns det inte som om jag sticker ut hakan om jag påstår att det fanns ett 
motstånd mot förvärvsarbetande kvinnor. Förskolelärarinnorna stod i skottgluggen för debatten, 
dels för att de själva förvärvsarbetade och dels för att separerade barn från deras arbetade mödrar. 
De verkade inte enbart behöva framhålla vilken nytta de gjorde för utomstående, utan även bland 
dem själva tycktes tvivel förekomma. Deras egna medlemmar antydde att det kunde finnas 
fördomar mot kvinnor som valde lönearbete framför hemarbete och att det enbart var barn till 
ensamstående mödrar som egentligen hade en självklar plats på daghemmen. 
            Yvonne Hirdmans resonemang är något som jag återfinner i mitt källmaterial, speciellt det 
från Rädda Barnen till småskollärarinnorna som så tydligt illustrerar hemmafrukontrakten på så sätt 
att kvinnornas roll är innanför hemmets väggar. Utifrån det resultat jag kan se från lärarinnorna och 
främst då folkskolelärarinnorna blir det tydligt att kvinnorna inte var nöjda med sin situation, utan 
aktivt jobbade för att förbättra sin situation bland annat genom att nätverka tillsammans med andra 
kvinnorättsorganisationer, i frågor som inte direkt rör deras arbete utan snarare handlade om att vara 
kvinna och ha inflytande i samhället. Folkskolelärarinnorna ville uppenbarligen vara vad Björk 
kallar en ”kanal” mellan kvinnorna och det offentliga. Men det verkar inte bara vara en fråga om 
skillnaden mellan dem själva och männen, utan också en skillnad mellan de kvinnliga 
fackföreningarna, eftersom folkskolelärarinnorna drev hårdare på att de skulle jämställas med sina 
manliga kollegor medan småskollärarinnorna verkade se sitt jobb som helt skilt från övriga 
skolväsendet fram till på 1960-talet. Jag finner åtminstone inga argument från småskollärarinnorna 
där de jämför sig med övriga lärare, innan de föreslår en förstatligad och sammanslagen utbildning. 
Att jämförelsen med andra lärargrupper uppstår just på 1960-talet skulle kunna förklaras av 
jämlikhetskontraktets inträde – om arbetslivet skulle vara en självklar del av kvinnors liv så måste 
också barnen ha tillgång till passning. Det gick inte längre att ifrågasätta vilka kvinnor som bör ha 
tillgång till daghem och förskola. Lärarinnorna behövde inte längre hävda sin samhällsnödvändighet 
eftersom den blivit självklar. Istället kunde de nu kräva skärpta utbildningskrav och 
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professionalisera sitt yrke. 
              Småskollärarinnorna gav inget intryck av att känna sig nedtryckta på det sätt som 
folkskolelärarinnorna gjorde, vilket förstås skulle kunna förklaras av att de inte hade exakt samma 
yrke som folkskolelärarna, som kanske kände mer konkurrens från varandra. Folkskolelärarinnorna 
argumenterade inte heller med särartsfeministiska argument som småskollärarinnorna gör, utan 
verkade istället se sig själva som likvärdiga sina manliga kollegor. De slutsatser jag kan dra av det 
är att könsfördelningen spelade roll för hur man såg på sin yrkesroll. Båda grupperna var kvinnliga 
lärare som ville höja sin yrkesstatus och lön. Men argumenten förändrades. Småskollärarinnorna 
hade ett starkt kvinnodominerat yrke och argumenterade därefter, medan folkskolelärarinnorna hade 
ett yrke med relativt jämn könsfördelning och argumenterade därför annorlunda – de pläderade för 
rättvisa. Detta skulle kunna förklaras genom Hirdmans resonemang om utvidgning och särart. 
Folkskolelärarinnorna hade ett utvidgningsyrke där man bara hade lagt till kvinnor i ett manligt 
yrke samt gett dem lägre lön och liknande arbetsuppgifter för att rättfärdiga de lägre lönerna. 
Småskollärarinnorna däremot hade ett yrke med särskildhet, där det aldrig funnits manliga 
förebilder, utan själva yrket i sig hade en kvinnlig prägel och därmed låg status, för att hänvisa till 
Horgbys teori om den manliga hegemonin, där det kvinnliga anses som underlägset. 
           Det är svårt att veta exakt hur jag ska tolka de manliga lärarnas syn på sin yrkesroll, bland 
annat för att mycket av materialet är skrivet på ett skämtsamt sätt. Men att de ansåg sig göra 
samhället en tjänst genom att uppfostra de stökigaste pojkarna framkommer i varje fall klart, en 
uppgift som tydligen kräver manligt mod och morskhet. De jämförde sig själva med riddare och 
soldater, yrken som varit uteslutna för kvinnor. De manliga lärarna behövde inte försvara sitt yrke 
på samma sätt som sina kvinnliga kollegor. Att männen skulle vara bättre på att disciplinera stökiga 
elever är en uppfattning som Hjalmarsson visat fortfarande lever kvar än idag. Utgår man ifrån 
Sparrlöfs teori, om att männen ville få sina arbetsuppgifter att verka svårare än lärarinnornas för att 
höja sin egen status (på folkskolelärarinnornas bekostnad), så framstår argumentet som ett svepskäl. 
Denna manliga strategi verkar dessutom inte stämma överens med verkligheten. Det visar sig 
nämligen i min undersökning att kvinnorna inte själva uppfattade att ”gosseslöjden” var svårare för 
kvinnor. Tvärtom menade folkskolelärarinnorna att det var kvinnorna som hänvisades till de mest 
mentalt påfrestande arbetsuppgifterna, nämligen undervisningen av de yngsta barnen. Att kvinnor 
fick ta de jobb som männen inte ville ha och som hade lägst status är något som Hirdman framhåller 
som en typisk lösning på vad kvinnor skulle göra på arbetsmarknaden. 
           Både folkskollärarna och småskollärarinnorna talar om uppfostran men på olika sätt. De 
manliga lärarna lägger vikten vid disciplinering och ansvar medan småskollärarinnorna talar om 
uppfostran på ett mer pedagogiskt plan, vilket förvisso kan ha med elevernas ålderskillnad att göra. 
Folkskolelärarinnorna däremot nämner inget om eleverna i deras fackliga material, utan lägger 
fokus på det fackliga arbetet inom organisationen, förutom när de diskuterar nya kursplaner. Både 
Drudy och Blank och Palmqvist menar däremot att pojkar behöver manliga lärare för att de behöver 
förebilder i skolan, något som det idag råder brist på, vilket Sparrlöf avfärdar för att det antyder att 
män har medfödda egenskaper som kvinnor saknar. Om det skulle vara så att pojkar behöver 
manliga förebilder så förefaller det som järtecken i skyarna att läraryrket idag är så väldigt 
kvinnodominerat, främst i lägre åldrar. Att männen är så få gör att de kan få svårt att känna sig 
hemma i yrket, menar bland annat Drudy och Lill. Det kan leda till att ännu färre män kommer att 
välja läraryrket. Detta trots att Blank och Palmqvists undersökning av manliga lärarstudenter visar 
att en del män vill jobba med barn trots att det inte är vad som förväntas av dem. En utveckling som 
startade just under den tid min undersökning slutar vid.
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10. Sammanfattning

Jag har gjort en kvalitativ analys av material från de fyra lokala fackförbunden i Örebro, vilka 
förgrenat sig från stamträdet SAF, Sveriges Allmänna Folkskollärarförening. Grenarna i trädkronan 
heter Sveriges Folkskollärarinneförbund, Sveriges Folkskollärarförbund, Sveriges 
småskollärarinneförbund och Sveriges Förskollärares Riksförening. Jag undersökte hela perioden 
som dessa ”grenar” fanns, från 1920 fram till sammanslagningen 1963 då Lärarförbundet bildades 
som en grenlös stock. Detta har jag gjort i jakten på genusstrukturer och könsroller, som har varit 
min teori och mitt sorteringsredskap i undersökningen. Undersökningens styrka ligger främst i 
bristen på tidigare undersökningar, att det inte finns mycket forskat kring läraryrkets 
genusförändring i ett historiskt perspektiv. 
        De frågor jag ställde till källmaterialet var följande: Hur såg manliga respektive kvinnliga 
lärare på sin yrkesroll och varandras? Fanns det skillnader i hur småskollärarinnorna förhöll sig till 
sitt yrke i förhållande till folkskolelärarinnorna? Fanns det skillnader i hur det statushöjande arbetet 
såg ut inom de skilda fackföreningarna? Skedde någon förändring över tid och hur kan man i så fall 
förstå denna förändring? Resultatet blev att det fanns skillnader i hur de manliga och de kvinnliga 
lärarna såg på sin yrkesroll. Medan de manliga lärarna talade om uppfostringsansvaret av eleverna 
talade de kvinnliga lärarna, främst småskollärarinnorna, om samhällsansvaret gentemot andra 
kvinnor. Ännu större skillnader fann jag i frågan om de statushöjande åtgärderna där de manliga 
lärarna motarbetade sina kvinnliga kollegor, både direkt och indirekt genom uteslutning, sämre 
villkor för lärarinnor och ett nedsättande språk. De höjde alltså sig själva genom att trycka ner 
någon annan. Folkskolelärarinnorna fann detta mycket nedsättande och arbetade för jämställdhet. 
Det var deras statushöjande mål. Småskollärarinnorna och förskolelärarinnorna däremot hade inga 
män i sitt yrke och ville bara få sitt yrke uppvärderat och respekterat som samhällsnyttigt. De 
använde en särartsfeministisk argumentation för att framhålla att de var naturligt lämpade för sitt 
yrke. Skillnaden mellan de tre lärarinnegrupperna kan förstås utifrån Yvonne Hirdmans teori om 
särskildhet och utvidgning. De förändringar som skedde över tid var i första hand att 
folkskolelärarna fick en annan syn på sina kvinnliga kollegor och när väl sammanslagningen skedde 
så hade den ha varit önskad i flera år. Även det går att koppla till Hirdmans teori om 
jämlikhetskontraktets inträde.
         Utifrån tidigare forskning och undersökningsresultatet ovan kan jag dra slutsatsen att 
genusrollerna tveklöst hade stor betydelse, dels för hur lärarna såg på sitt yrke och dels för hur det 
fackliga arbetet bedrevs. 
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