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Inledning 

 

Året var 1956 och Birgitta Antilla, en kvinnlig nyexaminerad lärare, var entusiastisk över sitt 

första år inom sitt nya yrke. “Lärarnas status var hög, vi kände oss respekterade. Det pirrade i 

mig av förväntan, när jag på morgnarna korsade skolgården inför dagens äventyr. Jag skulle 

önska att alla lärare fick en sådan spännande, inspirerande och glädjefylld start på sitt 

lärarliv”(Lärarnas historia). Idag, över 50 år senare, skulle nog en nyexaminerad lärare 

uttrycka sig annorlunda. Idag ser grundskolelärarnas situation helt annorlunda ut. Från att 

yrket haft en relativt bra status och lön, har yrket de senaste fyrtio åren haft en relativt dålig 

löneutveckling jämfört med andra likvärdiga yrken gällande status och utbildningslängd. 

Samtidigt har antalet kvinnor inom yrket ökat markant och från att de varit en minoritet utgör 

idag kvinnor den dominerande arbetskraften. Ett antagande kan därför vara att det är andelen 

kvinnor inom yrket som orsakat den dåliga löneutvecklingen. Vi kommer att granska om detta 

är fallet, eller om yrkets dåliga löneutveckling även kan bero på att det är grundskolläraryrkets 

karaktär i sig självt som ändrats. För att undersöka grundskoleyrkets ändrade karaktär ska vi 

titta på hur staten genom sina styrdokument ideologiskt förändrat skolans roll och analysera 

detta ur ett genusperspektiv där vi huvudsak kommer använda teorier om genuskodade yrken 

och genusordningen. Med hjälp av dessa teorier ska vi söka förklaringar till om statens 

ändrade uppgifter för grundskolan de senaste årtiondena kan vara en av anledningarna till 

grundskollärarnas situation idag. Detta innebär i så fall att statens sätt att ideologiskt styra en 

verksamhet påverkar dess innehåll och utövare - och i förlängningen verksamhetens situation 

på lönemarknaden. 

 

Syfte 

 

Syftet med vår uppsats är att ta reda på om statens styrning av grundskolan kan förklara varför 

och när grundskolläraryrket gått från att ha varit ett typiskt manligt yrke till att bli ett 

kvinnligt, samt se ifall yrkets förändring mot en kvinnlig karaktär kan förklara 

grundskoleyrkets dåliga löneutveckling. 
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Bakgrund 
 

Enligt Lärarförbundets rapport ” Perspektiv på lärarlöner, del 2─ om hur lön och kön hänger 

ihop, har den reallöneutvecklingen grundskolyrket haft sedan slutet av 60-talet inneburit att 

yrket idag har sämre lön än andra yrken med liknande utbildningslängd och som tidigare hade 

likvärdig lön. Rapportens slutsats är därför att det är antalet kvinnor inom yrket som förklarar 

yrkets dåliga löneutveckling, då även yrkets kvinnliga arbetskraft drastiskt ökat de senaste 50 

åren (Perspektiv på lärarlöner del 2). 

Teoretiska utgångspunkter och begrepp 
 

Ideologisk styrning 

Enligt Jarl Maria m.fl. styrs skolan på ideologisk väg genom de centrala styrdokument staten 

utformar. Dessa styrdokument fungerar som verktyg för att påverka innehållet i skolans 

verksamhet. Styrdokument som används som ideologisk styrning kan vara olika typer av 

juridiska dokument, men även dokument som har till syfte att vara rådgivande eller av 

policykaraktär. Den typen av dokument som används vid ideologisk styrning är inte juridiskt 

bindande utan styrdokumenten har till uppgift att påverka tänkandet i organisationen, samt 

vara styrande genom att vara vägledande (Jarl M  m.fl, 2007, s28-29).  Statens användning av 

ideologiska styrmedel var väldigt detaljerad under den centralstyrda skolan, bland annat 

genom rådgivande dokument som riktade sig direkt till lärarna (Jarl M m.fl, 2007, s35). 

Skapandet av ett gemensamt tänkande är väldigt viktigt i ett ideologiskt styrningssystem, där 

mål angivelserna i styrdokumenten utför riktningen för skolans innehåll.  ”genom att få de 

anställda, till exempel lärare, att omfatta och stödja de övergripande målen med verksamheten 

kan de fås att gå i samma riktning.” (Jarl M  m.fl, 2007, s28) Exempel på målinriktade eller 

rådgivande dokument är de värdegrundsmål och kunskapsmål som återfinns i 

läroplanerna(ibid). 

Lindensjö och Lundgren menar att varje förändring i styrningen av skolan som institution och 

skolans syfte, mål och innehåll, är resultatet av en kamp om makt och legitimiteten att utöva 

makten(Lundgren ,Lindensjö , 2000, s16). 
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Genus 

Då vi valt att studera hur statens ideologiska sätt att styra skolan ändrat skolans karaktär har vi 

valt att göra detta ur ett genusperspektiv. Genus benämns ibland som ”socialt kön”, och 

begreppet används för att förklara att skillnaderna mellan ”manligt” och ”kvinnligt” inte 

bestäms av det biologiska könet utan är socialt konstruerat. Föreställningen om vad som är 

typiskt manliga eller kvinnliga beteenden uppstår inte genom våra biologiska egenskaper utan 

skapas genom det omgivande samhällets kulturella normer för vad som anses vara riktiga 

beteenden för respektive kön (Hirdman, 2001, s12),(Ulfsdotter Eriksson, 2006, s30). 

Genuskodning 

Enligt organisationsforskning som bedrivs ur ett genusperspektiv är organisationer i sig själv 

inte könsneutrala, utan kan anta antingen ett kvinnligt eller manligt genus beroende på dess 

egenskaper, innehåll och utövare.  Med andra ord menas att organisationer (yrken) 

genuskodas och bedöms utefter det genus som organisationen (yrket) tilldelas. 

Genus appliceras inte bara på individer, utan anses vara något som ”häftar inte bara vid 

kroppar, utan vid allt: tankar om manligt/kvinnligt, man/kvinna genomsyrar världen omkring 

oss och fyller platser, situationer, tyg, mat, politik, arbete”(Hirdman, 2001, s16) 

Genustilldelningen uppstår bland annat genom att vi har vissa föreställningar om de manliga 

eller kvinnliga könens biologiska egenskaper som uppstått genom de normer som finns i 

samhället och som är en integrerad del i vår kultur. Föreställningarna formas i en mer eller 

mindre omedveten socialisationsprocess av samhället och människor i vår närhet, och när den 

större massan delar samma föreställningar om köns egenskaper utsätts detta för 

genusmärkning (Westerberg-Wohlgemuth, 1996, s 71). 

Vissa egenskaper anses vara typiskt maskulina eller feminina, så som omsorg, fingerfärdighet, 

teknisk förmåga, risktagning mer mera. Egenskaper som i de flesta individers 

föreställningsvärld har större anknytning till yrke än till kön, något som visat sig opåverkat av 

tidens gång (Westerberg-Wohlgemuth, 1996, s71). 

En undersökning utförd av Hanna Westerberg-Wohlemuth beskriver inställningen till olika 

kvalifikationer/egenskaper utifrån en könsaspekt där de personer som deltagit i 

undersökningen svarat på om olika egenskaper/kvalifikationer upplevs som typiskt kvinnliga 
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eller manliga. Resultatet visade att flera egenskaper/kvalifikationer var starkt relaterade till 

kön då majoriteten av de intervjuade gav uttryck för de traditionella uppfattningarna om vilka 

arbetsuppgifter/yrken som anses vara typiska för kvinnor och män. Detta ger stöd till att det 

existerar bestämda föreställningar om att många egenskaper eller kvalifikationer är kopplade 

till vissa kön och yrken. Exempel på typiska kvinnojobb uppgavs vara utpräglade 

omsorgsyrken, olika slags serviceyrken, kontorsyrken och liknande. Utmärkande för yrken 

med kvinnliga kvalifikationer/egenskaper är att de ofta är lågavlönade, och många gånger 

finns inom den offentliga sektorn(Westerberg-wohlgemuth, 1996, s165). 

De typiskt kvinnliga egenskaperna/kvalifikationerna enligt undersökningen 

är:  fingerfärdighet, tålamod, känslig, lyhörd inför andras behov, mån om att vara tillags, ta 

hand om andra, hjälpsam, serviceinriktad, sköta om,  och hög toleransnivå (Westerberg-

Wohlgemuth, 1996 77 -83). 

Till kvinnliga egenskaper går även att tillägga egenskapen att vara fostrande, speciellt i barns 

yngre år, då detta förknippas med föreställningar om modersinstinkt och “naturligt kvinnliga” 

egenskaper (Gunnerud, 2003, s17). 

Typiskt manliga egenskaper enligt Westermerg-Wohlgemuths undersökning är: lätt att tala för 

sig, karriär, kraftfull, teknisk, ta risker, fysiskt tungt, dominerande, makt, status, hög lön 

(Westerberg-Wohlgemuth, 1996, s77 -83). 

Det är inte bara antalet kvinnor eller män inom ett yrke som avgör vilket genus yrket får. En 

modell för att teoretiskt avgöra ifall ett yrkes genus är maskulint eller feminint kodat är att se 

hur yrkets karaktär återspeglas enligt dessa fyra kategorier. 

1.       Antalet procent av män respektive kvinnor inom yrket. 

2.       Genusbilden av aktiviteten som genomförs, med andra ord de idéer som människor i 

omgivningen har gällande yrkets könsegenskaper. 

3.       De värderingar och idéer som dominerar yrkets aktiviteter, och 

4.       Den form i vilket yrkets aktiviteter är konstruerade, med andra ord; är det i den 

offentliga eller privata sektorn, utsatt för tävlan eller ”skyddad”. 

 Till exempel: om yrket har i stort sett uteslutande kvinnlig arbetskraft(1), om yrket generellt 

refereras till som feminint(2), och om de primära värdena man arbetar efter är klart 

omhändertagande i sin karaktär(3) och aktiviteten finns i den offentliga sektorn(4) – skapar 

detta en generell tendens att yrket får ett feminint kodat genus(Alvesson, Due billing, 2000, 

s11-12) 

Joan Acker identifierade organisationer som en arena där diskriminerande kulturella bilder av 

genus är uppfunna och reproducerade, och där individuella genusidentiteter är producerade 
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genom organisationers processer och påtryckningar. Olika yrken får en etikett beroende på 

hur många kvinnor och män som jobbar inom dem. Detta genererar att kvinnor hamnar i 

yrken som får en kvinnlig stämpel, och män i yrken med manlig stämpel. Både manliga och 

kvinnliga arbeten blir relaterade till ett genus. Att säga att en organisation får ett manligt eller 

kvinnligt genus menas att: ”fördelarna och nackdelarna, exploateringen eller kontrollen, 

handlingen eller känslorna, meningen eller identiteten är mönster som återspeglas genom 

skillnaderna mellan man och kvinna, femininitet och maskulinitet” (Korczynski, Marek m. fl. 

2006 s.132) 

 

Genusordningen 

 

Genusordningen kan sägas ha sin grund i den patriarkala strukturen, vilket är en historisk 

struktur som kan sägas börja med ett mönster där familjen var organiserad på ett sätt där 

kvinnan var beroende av mannens ekonomi för sin överlevnad. Detta skapade ett samhälle 

med ett utökat patriarkalt hushåll där den äldsta mannen var auktoritär och den som bestämde 

över familjens ekonomi. I den senare publika patriarkala strukturen skapades ett koncept som 

kan benämnas som ”patriarkiskt socialt stängd”. Detta är en del av ett större koncept där en 

socialt konstruerad grupp behåller ett privilegium genom att stänga ute, eller begränsa, andra 

gruppers tillträde från rätten till bestämmande. Den privata strukturen fördes över till den 

publika, genom att mannens överordnad i hemmet reproducerades genom att äldsta mannens 

rätt blev generaliserade i hela samhället, så även under det kapitalistiska systemet. 

(Korczynski, Marek m. fl. 2006 s.125 - 127). Detta skedde bland annat i och med 

Industrialiseringsprocessen som medförde att det betalda arbetet blev allt mer avskilt från 

hushållet. Detta var en av grunderna och något som starkt påverkade genusordningen. Det var 

även genom industrialiseringen en tydlig uppdelning mellan en offentlig och en privat sfär 

betonades, en uppdelning som skapade och upprätthöll skillnaden mellan män och kvinnors 

arbete, där männens arbete blev betalt medan kvinnorna tog hand om hemmet(Ulfdotter 

Eriksson,2006, s16) 

Genusordningen fokuserar på maktförhållanden mellan könen där kvinnligt och manligt, 

kvinnor och män, måste förstås i relation till varandra. När de bestäms i relation till varandra 

görs de till varandras motsatser (Hirdman, 2001 s,44 ff) 

Kollektiva mönster märks i två dimensioner: Den horisontella underordningen i form av att 

kvinnodominerande yrken och sektorer har lägre status och värderas lägre än de sektorer och 
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yrken som är mansdominerande, samt i den vertikala dimensionen där kvinnor befinner sig 

lägre i hierarkierna än män (Westerberg-Wohlgemuth, 1996, s40). 

För kvinnor kan det vara positivt att ingå i typiska manliga arbetsuppgifter, för då höjs deras 

status, medan det är tvärtom för män som går in i typiskt kvinnodominerande arbetsuppgifter 

(Westerberg-Wohlgemuth, 1996, s40). 

Blir koncentrationen av kvinnlig arbetskraft för hög i ett mansdominerat yrke, riskerar yrket 

att ”byta genus” och få en kvinnlig genuskodning. Yrket kan då få lägre status, lägre lön, och 

en underordnad plats i genusordningen. Även för den manliga arbetskraften (Ulfsdotter 

Eriksson, 2006, s21). 

 

Läraren ur ett genusperspektiv 

 

Teoretisk undervisning och mindre fostran tenderar att hör samman med en ”manlig” 

genuskodning. Teoretisk undervisning anses kräva mer teoretisk kunskap hos läraren, och 

kräver därför högre utbildning for denna/e och anses därför berättigat till högre lön. Enligt 

Eva Gannerud präglas de högre utbildningsstadierna av mer maskulina strukturer och 

värderingar än de lägre utbildningsnivåerna. Då män anses passa bättre i de högre 

utbildningsnivåerna anses således kvinnors egenskaper passa med de yngre barnen, där 

arbetet associeras med omsorg och fostran. Egenskaper som anses medfödda och instinktiva, 

särskilt hos kvinnor (Gannerud, 2003, s16-19). 

 

Status 

 

Bedömningen av ett yrkes status kan bedömas ur olika aspekter. Den status ett yrke tilldelas 

kan uppstå genom socialisationsprocessen där barn redan från de är små lär sig vilken status 

ett yrke tilldelas av det omgivande samhället beroende på de kulturella och sociala normer 

som råder. Status kan även genereras genom vilken lönenivå ett yrke har eller vilken 

utbildningsnivå yrket kräver, men även genom faktorer som arbetsuppgifter och 

arbetsförhållanden (Ulfsdotter Eriksson, 2006, s25-26). 
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Metod 
 

De rapporter som tidigare publicerats av lärarförbundet påvisar en försämrad löneutveckling 

inom grundskolläraryrket gentemot andra yrken med motsvarande utbildning med 

utgångspunkten att det är det ökade antalet kvinnor inom yrket som orsakat yrkets 

löneförhållanden. Denna uppsats har kritiskt granskat och utvecklat denna slutsats genom att 

söka mer djupgående förklaringar till grundskoleyrkets dåliga löneutveckling. 

Vår studie är till stor del en kvantitativ textanalys vars syfte är att se om statens ideologiska 

styrning av skolan kan förklara bakgrunden till grundskolelärarnas situation på 

arbetsmarknaden. 

 

För att hitta förklaringar till grundskoleyrkets sjunkande reallöneutveckling har vi därför 

grundligt läst igenom aspekter som rör skolans arbete och mål, framförallt förändringar som 

infallit i samband med yrkets reallönesänkning i slutet av 60-talet. Detta för att hitta de 

faktorer som tyder på att det är statens ideologiska styrning som, ur ett genusperspektiv, 

ändrat yrkets karaktär vilket bidragit till yrkets försämrade löneläge och status. För att göra 

detta har vi valt att i första hand studera läroplaner och skolreformer då detta är de styrmedel 

staten använder för att ideologiskt styra skolan, samt vad som skrivits om dessa i litteratur 

som berör skolans historia och utveckling. Eftersom vi valt att göra en kvantitativ textanalys 

som är lämplig för att behandla stora mängder text, har vi genom denna metod gått in på 

djupet i texterna för att på så vis ta ut det mest väsentliga innehållet med fokus på de 

genusperspektiv vi arbetat efter. På det sättet har vi kunnat se om statens ändrade syften för 

grundskolan gör att lärarens ändrade roller stämmer bättre eller sämre överens med de typiskt 

kvinnliga eller manliga egenskaperna som Westerberg-wohlgemuth och Ganneruds teorier 

presenterar. 

 

För att så tydligt som möjligt visa grundskolelärarnas ändrade reallönesituation ur ett 

historiskt perspektiv har vi valt att använda oss av statistik där grundskoleyrket jämförs med 

ingenjörer och ekonomer. Statistiken illustrerar tydligt hur dessa tre yrken hade en liknande 

reallöneutveckling fram till 1968 men att grundskoleyrket sedan snabbt tappade gentemot de 

jämförda yrkena, vilket belägger att en reallönesänkning skett. Vi har även använt oss av 
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statistik som visar jämförelsen i löneskillnader mellan skolans olika nivåer, där vi bland annat 

tagit hänsyn till könsfördelningen dem emellan. 

 

Vi har även tagit del av två undersökningar där den ena behandlar hur grundskolans lärare 

förhåller sig till sina elever, samt en undersökning som beskriver statustilldelningar ur ett 

genusperspektiv. Båda undersökningarna fungerar som stöd för våra genusteoretiska 

utgångspunkter. 

 

Då vårt syfte är att söka en förklaring till grundskolelärarnas försämrade löneutveckling samt 

den minskande status som yrket utvecklat, läggs stor vikt till vår analysdel där vi tolkar 

resultatet efter de genusteorier om genuskodning och genusordning vi valt att vända oss av. 

Studien är därför av teorikonsumerarnde karaktär, vilket innebär att den empiri och de 

genusteorier vi valt att använda tillsammans fungerar som förklaring till grundskolelärarnas 

situation på arbetsmarknaden (Giljam, Mikael m.fl. 2007, s. 99). 

 

Material 

 

För att söka reda på hur skolans utveckling skett under den undersökta perioden valde vi att 

studera litteratur som behandlar skolan ur ett historiskt perspektiv. Litteraturen är skriven av 

helt andra syften än de vi undersöker men fungerade bra att analysera då de ingående 

beskriver de större händelserna i skolans historia. De beskrev även ingående vad som lett fram 

till diverse läroplan och hur dessa läroplaner senare utformades. Då böckernas syfte enbart 

varit att förklara skolans utveckling utan underliggande agenda anser vi dem väldigt 

trovärdiga. 

 

Den statistik vi använt oss av i studien är hämtade från lärarförbundets rapportserie 

(perspektiv på lärarlöner) vilka i sin tur använt sig av material från förvaltningsmyndigheten 

SCB (statistiska centralbyrån). Vi är dock medvetna om att de statistiska jämförelserna är 

framtagna för en agenda (att verkligen visa lärarnas dåliga lönesituation på arbetsmarknaden), 

men anser dem ändå vara tillförlitliga och användbara för vårt syfte. 

 

Eftersom vi enbart använt oss av sekundärkällor, där ingen egen undersökning genomförst, så 

har vi noggrant granskat all data vi använt oss av. Det finns många tidigare studier skrivna om 
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lärarnas position på arbetsmarknaden i stor utsträckning möjligt att hitta relevant och 

tillförlitlig material. 

 

Avgränsningar 

 

I studien så presenteras material rörande skolväsendet så långt tillbaka som 1920-talet, vi har 

dock valt att avgränsa studien så att den i huvudsak berör åren 1960- 2009. Denna 

avgränsning gjordes eftersom det var först under denna tid som läraryrkets utveckling började 

försämras samtidigt som allt fler kvinnor sökte sig till yrket. Därmed blev denna period mest 

intressant ur ett genusperspektiv. 

 

Vi har även förbisett vissa av skolans reformer som bland annat inneburit att skolan gått från 

att vara centralt styrd av staten till att sedermera skötas av kommunerna. Trots att dessa 

reformer varit en viktig del i skolans utveckling, har vi istället vi fokuserat på det inre arbetet 

grundskolan bedrivit, där läroplanenernas mål och lärarnas ändrade arbetssätt varit i fokus för 

denna uppsats. 
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Empiri 

 

Statistik 

 

Diagram I 

 

(Perspektiv på lärarlöner del 2) 

 

Av diagrammet ovan jämförs reallöneutvecklingen för Ingenjörer, ekonomer och 

folkskollärare/grundskolelärare från och med år 1958 fram till 2007. I diagrammet framgår 

det tydligt att stora löneklyftor bildats mellan de tre yrkena sedan 1958. Från att de tre yrkena 

haft en jämlik reallöneutveckling och liknande löneförhållanden mellan 1958 fram till 1968, 

tappar grundskoleläraryrket plötsligt i reallöneutveckling i jämförelse med ingenjörer och 

ekonomer. Efter år 1968 är löneutvecklingen till och med negativ för grundskolelärare fram 

till i slutet av 1980-talet då en svag uppgång sker. Uppgången är dock även här svagare än för 

de yrken som jämförs i diagrammet. 

Samtidigt som reallöneutvecklingen minskar gentemot de övriga yrkena ökar antalet kvinnor 

inom läroyrket. 1950 beräknades 40 procent av folkskollärarna/grundskollärarna vara kvinnor, 

medan kvinnor utgjorde hela 75 procent av lärarkåren i grundskolan år 2009. Statistiken visar 
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att grundskolelärarnas reallöneökning har varit dålig samtidigt som den kvinnliga 

arbetskraften inom yrket gått från att ha varit dominerat av manlig arbetskraft till att nu nästan 

helt dominerad av kvinnor. I en jämförelse med ingenjörsyrket som haft en relativt bra 

reallöneutveckling sedan 1968 i jämförelse med grundskolelärarna, har även männen fortsatt 

vara den dominerande arbetskraften då även yrkets utövare år 2009 bestod av 80 procent män. 

 

Tabell I 

Medellöner 2008 för 
olika yrken  

Kronor/månad  

Jurister  39600  
Systemvetare  37900  
Civilekonomer  37800  
Civilingenjör  37600  
Lärare i 
gymnasieskolan  

26400  

Elmontör, tele- och 
elektronikmontör  

25000  

Lärare i grundskolan  24900  
Godshanterare och 
expressbud  

24300  

Målare och sotare  24200  
Maskinoperatör (metall)  24100  
Lärare i förskolan  22700  

 

(Perspektiv på lärarlöner del 3) 

Tabellen ovan redogör för medellöner för olika yrken under 2008. Via tabellen kan man utläsa 

att månadslönen för grundskolelärare ligger i nivå med arbeten som enbart kräver gymnasial 

utbildning. Jurister, civilingenjörer och civilekonomer som har en utbildningslängd 

motsvarande för grundskolelärare har en månadslön som i snitt ligger 10 000- 15 000 kr över 

lärarlönerna. Tabellen visar även att medellönerna mellan skolans olika nivåer är olika, där de 

som undervisar i gymnasiet tjänar mest, och lärarna i förskolan sämst. Könsfördelningen dem 

emellan skiljer sig även åt, där 56 procent (LO) av gymnasielärarna är kvinnor motsvarande 

75 procent för grundskolelärarna och 92 procent inom förskolläraryrket.  
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Diagram II 

 

(Perspektiv på lärarlöner del 2, s5) 

 

Diagrammet ovan visar sambandet mellan hur yrken med ökad kvinnlig arbetskraft sänker 

reallöneutvecklingen. När fler kvinnor inträder i yrket sjunker reallöneutveckligen stadigt. 

Diagrammet visar dock inte sambandets riktning över om det är kvinnors inträde i ett yrke 

som sänker lönen, eller om det är den sjunkande lönen som gör att fler kvinnor får 

möjligheten till de sektorer där man finner denna reallöneutveckling (då männen förflyttat sig 

till mer högavlönade yrken). 

 

Trots ett ökat antal friskolor de senaste årtiondena, är grundskolan i huvudsak verksam inom 

den offentliga sektorn, där hela 83082 lärare tjänstgjorde 2009/2010 i jämförelse med 10038 

tusen lärare i de fristående skolorna. Antalet elever i den kommunala grundskolan är även den 

betydligt mycket högre med 795648 stycken i jämförelse med 95948 tusen i de fristående 

skolorna (SCB). 
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Statusundersökning 

 

Ylva Ulfdotter Eriksson har i en statistisk studie jämfört 100 yrkens status med varandra 

genom att titta på utbildningslängd, lön och kön. Undersökningens syfte var bland annat se 

ifall könsfördelningen inom olika yrken påverkar yrkets status. 

De hundra yrken hon undersökt har spännvidden mellan ambassadör (högst status), och 

diskare (lägst status). I undersökningen såg hon bland annat att av de yrken som låg i mitten 

av statusrangordningen var det bara två mansdominerande yrken som krävde 

högskoleutbildning medan det var åtta av de kvinnodominerande yrkena som krävde 

detsamma. Grundskolelärare hamnade på plats 52 i statusrangordningen, strax ovanför yrken 

som reseledare och akupunktör, och precis under skolkurator och konstnär. 

Bland de yrken med lägst status krävdes ingen högre utbildning än gymnasium och där var 

yrkena enkönade med en tydlig genusarbetsdelning. Det är dock både manlig och kvinnliga 

yrken i statusrangordningens botten, vilket enligt undersökningen visar att utbildning har stor 

betydelse för hur mycket status ett yrke tilldelas. 

Effekten av andelen kvinnor respektive genomsnittlig inkomst ser olika ut beroende på om 

yrket rangordnades högt eller lågt. I de 50 högst rangordnade yrkena hade inkomst en positiv 

effekt på status medan andelen kvinnor hade en negativ effekt på status. I lägre rangordnade 

yrken, med lägre krav på utbildning, hade andelen kvinnor ingen direkt effekt på yrkets status. 

Ylva Ulfsdotters undersökning visade därmed att andelen kvinnor i ett yrke med relativt hög 

status i någon mån påverkade statusen negativt – vilket omvänt även visade att många män i 

ett likvärdigt yrke har positiv effekt på yrkets status.(Ulfdotter Eriksson, 2006, s75-79) 

 

Hur skolan styrs 

Skolan styrs precis som andra verksamheter i den offentliga sektorn av staten via politiska beslut som 

fattas på demokratiskt väg av riksdag och regering. Skolans verksamhet regleras genom de 

förordningar som riksdagen beslutar om. För genomförandet av de politiska beslutens implementering 

ansvarar sedan bland annat regeringskansliet, statlig förvaltning,(kommunerna efter 

kommunaliseringen av skolan), de enskilda skolorna och deras lärare och övriga personal. 

Staten kan bland annat styra hur innehållet i verksamheten ska utformas eller hur verksamheten ska 

organiseras. När staten styr innehållet i skolans verksamhet är detta en direkt styrning som till exempel 

kan handla om vad undervisningen ska handla om och hur den ska gå till. Detta sker bland annat 

genom läroplaner och kursplaner (Jarl M, m.fl, 2007, s25). 
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Historik 

 

Då vi i denna studie valt att söka förklaringar till hur statens styrdokument för skolan 

förändrade skolans karaktär har vi valt att studera skolan ur historiska aspekter vi anser vara 

relevanta för uppgiften. Detta för att visa hur skolan och skolans roll över tid förändrats då 

många idag anser att det är en självklarhet att kvinnor och män ska ha lika rätt till utbildning, 

och att både kvinnor och män arbetar som lärare, något som historiskt sett inte alltid varit lika 

självklart. 

 

Först i 1927 års skolreform tilläts kvinnan att bli en del av läroverket, före denna skolreform 

var kvinnan utestängd från denna instans. En gemensam grundskola för de båda könen var 

dock inte aktuellt och könsuppdelningen inom skolväsendet med realskolor och flickskolor 

kvarstod. En skolutredning tillsattes 1940 för att bland annat utreda könsskillnaderna bland 

eleverna. I utredningen tog man hänsyn till olika egenskaper som kännetecknade könen 

exempelvis minnesutveckling och dess lämplighet inom olika ämnen. Denna skolutredning 

kom dock inte till något beslut utan det skulle dröja till 1962 innan en gemensam grundskola 

för båda könen skulle bli ett faktum (Larsson, 2010, s103-104). Den nya gemensamma 

grundskolan skulle inte bli en ny realskola, utan kom i större utsträckning att likna de gamla 

flickskolorna. I den allmänna samhällsdebatten hade även framförts ökad jämlikhet mellan 

pojkar och flickor, där även pojkarna skulle bli undervisade i hemkunskap (Richardson, 2004, 

s129). 

 

Under 60-talet hade frågor som rörde skolans arbetsformer hamnat i bakgrunden, bland annat 

hur man skulle komma åt de problem som barn med speciella svårigheter hade för att få en 

fullvärdig utbildning. Kritiken mot specialklasser växte under 1960-talet, som en del av den 

kulturkris som präglade samhällsutvecklingen mellan 1965 och 1977, och som tog sig uttryck 

ibland annat studentrevolutionerna runt om i världen som ett led den nya vänsterns 

uppståndelse(Egidius Henry, 2001, s99). Den nya vänstervågen sköljde fram i skolor och 

universitet, och fick därmed även fäste över den skolpolitiska debatten(Richardson, 2004, 

s159). Det fanns även en stark tilltro till möjligheten att med skolan som instrument skapa 

förändringar i samhället, bland annat för att skapa större jämlikhet. Detta försiggick dock inte 

utan motstånd, utan den så kallade kunskapsrörelsen (som framförallt kom från borgerligt 
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håll) arbetade hårt för att det skulle vara mer fasta kunskaper i skolan, förenat med ordning 

och reda(Richardson, 2004, s159 159). Men under 60-talet blåste vänstervindarna starkt och 

den gamla samhällsordningen höll på att förändras. Klädsel och umgängessätt hade blivit mer 

informellt. Den så kallade du-reformen uppstod, vilket gjorde det vanligt att saga du till alla, 

även till äldre och överordnade och till människor som man inte var bekant med. Detta var ett 

uttryck for att personer med olika status och inkomst kunde umgås mer otvunget och 

informellt med varandra an i det gamla klassamhället. Det blev därför allt mer naturligt att 

barn från olika typer av hem gick i samma skola (Egidius, 2001, s99). Du-reformen 

förändrade även samspelet mellan lärare och elev. 

1962 års läroplan hade inte riktigt följt med samhällsklimatet, som innehöll formuleringar 

som redan då uppfattades allt för auktoritativa även efter den roll olika beslutsfattande 

grupper vid den tiden önskade tilldela skolan. Ett exempel på detta var elevernas inflytande i 

skolan som man ansågs bör öka (Dahllöf, 1975, s55). I 1968 års skolreform bygger man även 

vidare på idén om att eleven oavsett kön behöver lika utbildning och beslutar att slöjdarterna 

slås samman till ett gemensamt ämne för årskurserna 3-6 och där eleverna ska inkluderas 

oavsett kön. Det beslutas även att skolan behandla könsrollsfrågor i större utsträckning ( 

Isling,1974, s110) 

 

Läroplan LGR69 - brytpunkten 

 

I läroplanen 1969 konkretiserades många av samtidens idéer om jämlikhet, och bland annat 

slogs det fast att elever med skolsvårigheter skulle få bättre möjlighet till en likvärdig 

utbildning som eleverna utan dessa svårigheter. Därför beslöts det att även eleverna med 

inlärningsproblem skulle gå i vanliga klasser. Detta ligger i linje med ett uttalande av 

skolministern som 1965 konstaterade att hela grundskolans konstruktion måste frångå de äldre 

skolsystemen genom att man bland annat slopade begreppen godkänt och underkänt, att 

principen om valet av studieväg skulle ske fritt, och att eleverna skulle ha möjlighet att läsa 

svårare och lättare kurser, vilket ändrade vanan att hänvisa prestationssvaga elever till 

särskilda kurser. 

 

I 1969 års läroplan blev därför speciallärarna verksamma i de vanliga klassrummen för att 

kunna ge eleverna med inlärningsproblem den hjälp de eftersträvade, i stället för som tidigare 



18 
 

förvisa dem till egna lektioner i egna lokaler (Egidius, 2001, s100). Detta gjorde att 

omfattningen av specialundervisningen ökade kraftigt. Från att 1 procent av eleverna berördes 

av specialundervisning 1945 och 2,6 procent 1960, berördes hela 40 procent av eleverna av 

specialundervisning i någon form under början av 1970-talet. Mer än var femte lärare under 

denna tid agerade speciallärare, samtidigt som de särskilda specialklasserna mer eller mindre 

försvann(Richardson, 2004, s182). 

Läroplanen från 1969 påvisade även skolans viktiga roll rörande elevens fostran. Skolan får 

därmed en viktig roll i att utveckla den individuella egenarten så att denna får en ökad 

personlig mognad och blir en fri, harmonisk och självständig människa. Skolan skall därmed 

inte enbart ägna sig åt lärande inom specifika områden utan även bejaka den enskilda elevens 

personutveckling så att denne får vanor, attityder, värderingar och utvecklat känsloliv som 

denne behöver för att kunna leva som en likvärdig samhällsmedborgare(Lgr 69). 

 

Läroplanen kom även att bygga vidare på idén om den jämställda skolan som presenterades i 

skolreformen 1968. Den nya läroplanen betonade att skolan måste verka för jämställdhet 

mellan könen i familjen, på arbetsmarknaden och inom det övriga samhällslivet. Skolan skulle 

även koncentrera sig mer på att uppmuntra eleverna till att våga ifrågasätta de rådande 

samhälls- och könsrollsförhållandena, samt bidra till bättre situation för de övriga grupperna i 

samhället som anses vara särskilt utsatta. Detta skulle bland annat ta sig form genom att 

eleverna ska stimuleras till att samarbeta och vara hjälpsamma mot alla människor (Lgr 69). 

 

SIA-utredningen 

 

Läroplanen 69 möttes dock snabbt av mycket kritik för att den inte uppfyllde kraven på att ge 

alla elever möjlighet till goda resultat och handlingsberedskap efter grundskolan. 

Med bakgrund av bland annat dessa aspekter tillsatte regeringen 1970 en utredning för att 

föreslå åtgärder rörande skolans inre arbete (även kallad SIA-utredningen)(Richardson, 2004, 

s181). 

Meningen med utredningen var bland annat att hitta arbetssätt där alla elever skulle få ut 

något värdefullt av sin obligatoriska skolgång. Genom olika metoder skulle eleverna 

tillgodogöra sig samma kunskaper, men med hänsyn till att vissa elever behövde mer stöd och 

en annan studietakt i förhållande till elever utan inlärningsproblem. Skolan skulle med andra 

ord vara anpassad till olika begåvningstyper, och dessa olika begåvningstyper skulle inneha 
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samma kunskaper efter avslutad skolgång. För att skolan skulle kunna skapa jämlika 

möjligheter var omfördelningen av skolans resurser nödvändiga för att kunna elever med 

inlärningssvårigheter skulle kunna få kompenserande undervisning(Lundgren, Ulf P m.fl. 

2004). 

 

Efterföljande läroplaner 

 

En ny läroplan bildades 1980, men den kom inte att ändra de riktlinjer och mål som redovisats 

i lgr 69. Lgr 80 kom dock att göra ändringar i skolans timplan samt slå fast att alla elever 

oavsett kön, geografisk hemvist, ekonomiska förhållanden och sociala förhållanden skulle få 

en likvärd utbildning(Ett förbund på frammarsch, 2007) 

I lgr80 syntes dock en viss kritik som framförts om 69 års läroplan då skolan efterföljande år 

fått en ”flum”stämpel, och kravet på fast kunskap samt ord som ”allmänbildning” dök åter 

upp efter att ha ansetts frånvarande i lgr69 (Richardson, 2004, s159) 

 

Läroplanen som bildades 1994 inriktade sig mycket till den enskilda individens trygghet och 

demokratiska rättigheter då den innehåller krav att ingen person i skolan ska utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning, funktionshinder eller annan kränkande behandling.  Skolväsendet får alltså 

under 90-talet en allt mer liberal skepnad där elevens trygghet kommer i fokus. Läroplanen 

försöker även sudda ut könsskillnaderna ytterligare då den påvisar att läraren ska verka för att 

pojkar och flickor ska få lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen. Denna 

läroplan bygger även vidare på konceptet att skolan ska vara ett stöd för familjerna och ta 

större ansvar för barnens fostran.(SKOLFS2006:23) 

 

 

Lärarens arbetssätt ur ett genusperspektiv 

 

Eva Gannerud har i boken Lärararbetets relationella praktiker genom intervjuer med kvinnliga 

lärare undersökt deras relation till eleverna genom ett genusperspektiv. Syftet var att belysa 

lärarnas arbetssätt med eleverna för att bland annat se dimensionen mellan den pedagogiska 

undervisningen och den delen av arbetet som förknippas med omsorg, så kallat socio-
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emotionella aspekter vilket ofta är förknippat med kvinnligt kodade egenskaper. 

Nästan hälften av de kvinnliga lärarna i undersökningen ansåg att det fanns negativa 

konsekvenser av att vara kvinna och lärare, då kvinnligt definierade sidor som omsorg och 

känslomässighet ansågs som en nackdel då det kopplades ihop med moderskap. Egenskaper 

som i andra sammanhang anses vara fundamentala och viktiga, blir inom läraryrket associerat 

med ”mammighet” och ett visst förlöjligande av de erfarenheter och tillgångar moderskap kan 

föra med sig. 

De kvinnliga lärarna i Gunnereds studie läts därför jämföra skillnaden mellan modersrollen 

och lärarrollen för att betona skillnaderna i förhållningssätten mellan de olika rollerna, samt 

skillnaderna mellan deras privata och professionella roll. Lärarnas uppfattningar om deras 

olika roller var att de var mer tålmodiga och mer pedagogiska med sina elever än med sina 

egna barn, samt att de enklare kunde finna förståelse och ursäkter till varför eleverna ibland 

inte klarade ett moment i jämförelse med sina egna barns brister. 

I undersökningen beskrev lärarna även hur det omhändertagande arbetet och de undervisande 

pedagogiska uppgifterna hängde ihop med varandra och är starkt sammankopplade för att 

skapa så bra möjligheter som möjligt för eleverna. De menade att de enskilda elevernas 

välbefinnande och en god social situation i klassen är förutsättningar för elevernas lärande. 

Även när de kvinnliga lärarna själva förklarade sina personliga målsättningar, var ett av de 

framträdande målen att skapa en god socio-emotionell miljö för eleverna och klassen. 

Det är även de omhändertagande aspekterna som lärarna i undersökningen ansågs ta mest 

energi, medan planeringen av den pedagogiska och undervisande verksamheten tog mest tid. 

Anledningen till att de omhändertagande aspekterna tar mest energi är enligt lärarna för att 

man där måste engagera sig på ett djupare sätt, vilket gör att det kräver mycket energi, ork och 

kraft av läraren. Det kräver även en del flexibilitet.(Gannerud, 2003, s4 5-50) 

I en annan undersökning genomförd av Gannerud visade det sig även vara de uppgifter som 

anknyter till omvårdnad och välbefinnande, arbetssätt som framförallt förknippas som 

kvinnligt kodade, var en förutsättning för ett bra lärande och konkurrerade inte med 

måluppfyllelse i lärande och prestation, utan snarare tvärtom. De omhändertagande 

aspekterna visar sig vara en förutsättning för goda skolresultat(Gannerud och Rönnerman, 

2006, s159).  

Förskolan, som i sin karaktär redan från sin start koncentrerat sig på de omvårdande 

aspekterna och som sedan grundandet varit ett kvinnligt verksamhetsområde, och där barnens 

fria lek varit i fokus, gör att förskolan i sin tradition har ett kvinnligt genus. Grundskolan, som 

däremot vilar på manliga traditioner, och där lärande och prestationer varit i fokus har enligt 
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Gunnered gjort att det arbetet i grundskolan som är omsorgsinriktat inte lyfts fram som 

fundamentala delar även i grundskolelärarnas arbete. Att arbetssättet mellan förskolan och 

grundskolan traditionellt beskrivits så olika med olika föreställningar om hur yrket praktiskt 

genomförs, har upprätthållit bilden av att förskolläraryrket och grundskoleyrkets karaktärer är 

mer olika än vad de i den praktiska verkligheten gör gällande. I observationer där Gunnered 

jämfört grundskolan med förskolan framkommer en tydlig bild över hur man inom båda 

verksamheterna arbetar med omhändertagande aspekter. Exempel på detta är när lärarna 

försöker utveckla relationer till varje enskild elev, och hur de skapar närhet och omsorg för 

individen genom bland annat blickar, uppmuntrande nickningar, klappar på axeln eller genom 

att ta de mindre barnen i knät. I den jämförande observationen blev det därför tydligt hur lika 

lärarna i förskolan och grundskolan praktisk arbetade(Gannerud och Rönnerman, 2006, s154). 

 

 

Analys 

 

Grundskolläraryrket har de senaste årtiondena genomgått en stor förändring i både innehåll 

och vilka som utövar yrket. Från att det varit ett typiskt manligt yrke med relativt hög status 

har yrket förändrats till att övervägande del utföras av kvinnor. I slutet av 50-talet bestod 

endast 40 procent av lärarna av kvinnor, medan siffran idag är hela 75 procent. Samtidigt har 

yrkets status och reallöneutveckling sjunkit i snabb takt, med början i slutet av 60-talet. Under 

två årtionden var reallöneutveckling till och med negativ. I jämförelser med andra yrken som 

under början av 60-talet höll samma reallöneutveckling som grundskolläraryrket visar 

statistiken hur löneutevecklingen plötsligt upphörde att vara positiv medan de jämförbara 

yrkena fortsatte ha en bra utveckling (se Diagram 1). Vi har tittat på olika faktorer som vi 

anser förklarar varför grundskolläraryrket helt plötsligt tappade värde på lönemarknaden, 

genom att bland annat undersöka hur staten genom sitt ideologiska sätt att styra skolan, 

genom bland annat läroplanerna, förändrade skolans mål och riktlinjer i anknytning till slutet 

av 60-talet då yrkets statussänkning tog sin början. 

 

Idag tjänar en grundskolelärare 24900 kronor i medelinkomst. Bara några hundralappar mer 

än någon som arbetar som godshanterare eller expressbud, trots att en grundskolelärare 

utbildat sig 3 år på universitet, medan en som arbetar som godshanterare eller expressbud inte 

behöver någon formell utbildning överhuvudtaget. Jämför man sedan med Ingenjörer eller 
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ekonomer, som vid 50-talets mitt hade samma reallöneutveckling som grundskolelärarna och 

innehar liknande utbildningslängd, ligger dessa yrkens lön i snitt hela 10 till 15 tusen kronor 

högre i månadslön(Se Tabell I). Tidigare tjänade ingenjörer bara marginellt mer än 

grundskolelärare. Ekonomers och ingenjörers reallöneutveckling har fortsatt varit stadigt 

stigande(Se Diagram I). 

 

När Ylva Ulfsdotter Eriksson undersökte vilken status 100 olika yrken ansågs inneha 

hamnade grundskolläraryrket först på plats 52, i jämnhöjd med yrken som akupunktör och 

reseledare. Som statistiken i Diagram I över reallöneutvecklingen visar går det tydligt att 

utläsa hur grundskoleyrkets reallöneutveckling är mycket kraftig i takt med ingenjörer och 

ekonomer fram till år 1968, för att sedan befinna sig i en stark nedgång. 

 

Enligt teorin om att yrken kodas utifrån dess innehåll, egenskaper och utövare och därmed får 

en manlig eller kvinnlig genuskodning då vissa egenskaper anses vara typiskt maskulina eller 

feminina, visar skolans ändrade roll de senaste årtiondena hur yrket ändrats mot en allt mer 

feminin karaktär. Den feminina genustilldelningen uppstår genom att vi har vissa 

föreställningar om de manliga eller kvinnliga könens biologiska egenskaper som uppstått 

genom de normer som finns i samhället och som är en integrerad del i vår kultur. 

Föreställningarna formas i en mer eller mindre omedveten socialisationsprocess av samhället 

och människor i vår närhet, och när den större massan delar samma föreställningar om köns 

egenskaper utsätts detta för genusmärkning. 

 

Enligt Westerberg-Wohlgemuth är egenskaper/kvalifikationer som anses vara typiskt 

kvinnliga eller manliga till sin karaktär skilda från varandra, vilket innebär att en viss typ av 

arbetsuppgifter förknippas med det ena eller andra könet.  

Genom att titta på hur staten styrt skolan genom ideologiska styrmedel, genom till exempel 

läroplanerna som bland annat riktar sig direkt till läraren och hur denne ska arbeta, kan man se 

hur statens påverkat skolans syfte, innehåll och roll under framförallt 60-talet. Detta visar hur 

kvinnliga kvalifikationer/arbetssätt fått större utrymme än de typiskt manliga. 

 

För att finna en förklaring till hur och varför skolans karaktär ändrats måste vi gå tillbaka i 

tiden. Historiskt sett var skolan en hundra procent manlig institution och det var inte förrän 

1927 som kvinnliga lärare fick möjlighet att ingå i läroverket och det tog ändå till början av 
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60-talet innan en gemensam grundskola för båda könen till slut kom till stånd. Innan dess 

hade man bland annat gjort en utredning för att se vilka egenskaper som kännetecknade 

könsskillnaderna mellan eleverna, bland annat för att se hur lämpade män och kvinnor var 

inom olika ämnen. 

Skolans karaktär var i huvudsak manlig då kvinnor och tjejer gick i olika skolor, men i början 

av 60-talet bildades till slut den gemensamma grundskolan. Det var även i samband med detta 

som manliga och kvinnliga lärare blev kollegor inom samma läroverk. Som tidigare nämnts 

var dock kvinnliga lärare fortfarande i minoritet. Eftersom den nya grundskolan inte skulle bli 

en ny realskola utan kom att likna de gamla flickskolorna och debatten hade handlat om att 

göra flickor och pojkar mer jämlika, där även pojkar skulle bli undervisade i traditionellt 

kvinnliga ämnen som hemkunskap. Redan här såddes ett frö mot en skola med mer utrymme 

för typiskt kvinnliga egenskaper, då det traditionellt varit kvinnornas uppgift att sköta hemmet 

när männen sedan tidigare övergått till betalt arbete i och med industrialiseringen, skilt från 

hemmet uppgifter som under tiden sköttes av kvinnor. 

 

När den nya vänstervågen uppstod på 60-talet fick den fäste om skoldebatten vilket ledde till 

en förändring av skolan då personer med vänstersympatier såg skolan som ett instrument för 

att göra verklighet de idéer om jämlikhet och ett samhälle där alla skulle få en möjlighet till 

utveckling. Samtidigt uppstod den så kallade du-reformen vilket ändrade förhållandet mellan 

samhällsskikten, där man gick från att strikt följa gamla hierarkiska samhällsregler där man 

tidigare tilltalat varandra efter titel, men istället kunde säga Du istället för Ni till överordnade. 

I och med detta förändrades även förhållandet mellan lärare och elev, där lärarens auktoritära 

makt över eleven började försvagas och därmed även en del av den status läraren tidigare 

uppehållit i klassrummet jämt emot sina elever. Inom skoldebatten fanns redan i början av 60-

talet en tendens som gick mot att skolans auktoritativa arbetssätt var på väg att förändras, och 

röster hade redan då börjat göra gällande att elevernas inflytande i skolan bör öka. Detta 

gjorde att typiskt manliga egenskaper som att vara dominerande, ha makt och status blev 

mindre tongivande i lärarrollen, vilket gjorde att en del manliga kodade egenskaper började 

vara mindre tongivande i skolans arbetssätt. 

 

1968 slås slöjdarterna samman och både pojkar och flickor ska lära sig syslöjd och träslöjd, 

vilket visade att skolan påbörjat att fostra eleverna mot en allt mer jämlik tillvaro. Skolan ska 

även behandla könsrollerna i allt större utsträckning än tidigare. 
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Som statistiken över grundskolläraryrkets reallöneutveckling sett ut sedan 50-talet är det vid 

åren 1968 och 1969 som reallöneutvecklingen går från en positiv trend till en negativ. 

Samtidigt konkretiseras många av de idéer om jämlikhet som följde med den nya 

vänstervågen i och med att läroplanen för år 1969 började gälla. Genom läroplanen, som 

enligt Jarl M, m.fl. fungerar som ideologiskt styrmedel, ville staten förverkliga att alla elever 

skulle få en likvärdig utbildning, och elever med särskilda skolsvårigheter eller 

prestationssvaga elever skulle numer ingå i de vanliga skolklasserna och inte, som tidigare var 

fallet, förvisas till enskilda undervisningslokaler. Detta ändrade klassrummets anatomi och 

därmed lärarnas arbetssätt för att mer passa den enskilda elevens behov. Detta på grund av att 

barn med särskilda behov kräver mer av omhändertagande egenskaper hos den enskilda 

läraren än vad prestationsstarka elever behöver. Enligt teorin om att 

egenskaper/kvalifikationer får genus efter vad som anses vara typiskt maskulint eller feminint, 

och typiska kvinnliga egenskaper bland annat är tålamod, lyhörd inför andras behov, mån om 

att vara till lags, ta hand om andra, hjälpsam, sköta om och hög toleransnivå är detta 

egenskaper som blev av större vikt i och med att barn med speciella behov integrerades till det 

vanliga klassrummet.  

 

Yrkets karaktär ändrades därmed till att passa kvinnlig arbetskraft bättre( och därmed manlig 

sämre), då männens egenskaper i större utsträckning är inriktade på prestation i form av 

karriärs och statustänkande. Teoretisk undervisning och mindre fostran tenderar även att höra 

samman med en ”manlig” genuskodning. I och med den nya läroplanen ökade 

specialundervisningen i klasserna markant, där specialundervisningen gick från att i början av 

60-talet bara beröra 2,6 procent av eleverna innefattades 40 procent av eleverna av 

specialundervisning i början av 70-talet. Då nästan hälften av alla elever omfattades av någon 

typ av specialundervisning gjorde detta bland annat att grundskoleyrket till stor del började 

bestå av läraregenskaper som passade kvinnlig genuskodning. 

 

Som ett led i att alla elever ska få möjlighet till en likvärdig skolgång görs det även tydligt i 

läroplanen från 1969 att skolan ska utveckla individen till att bli en fri, harmonisk och 

självständig människa. Staten styr här skolan till att det inte längre är teoretisk kunskap som 

är skolans enda fokus, utan skolan ska i stor utsträckning även arbeta för att skapa elever med 

bra vanor, attityder, värderingar samt ett utvecklat känsloliv. Skolan ska även verka för 

jämställdhet mellan könen i hemmet, skolan, arbetsmarknaden och i samhället i stort. Detta 

innebär även att skolans fostrande roll ökade vilket även det anses vara en del av kvinnans 
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naturliga egenskaper, framförallt i barnens yngre år. Eleverna skulle även uppmuntras till att 

ifrågasätta de rådande samhälls- och känsrollsförhållanderna. Då grundskoleläraren tidigare 

åtnjutit en kunskapsförmedlande auktoritet, visar detta att staten nu vill öka den enskilda 

elevens inflytande där ifrågasättande av auktoriteter ska ingå i undervisningen. Eleverna ska 

även fostras för att göra samhället bättre för utsatta grupper, samt vara hjälpsamma mot andra. 

Likt vi tidigare nämnt förskjuts de typiskt manligt kodade egenskaperna ytterligare i och med 

läroplanen 1969, då läraren som ledargestalt mer och mer suddas ut.  Istället är det i stor 

utsträckning typiskt kvinnligt kodade egenskaper med en mer omhändertagande karaktär som 

staten genom sina läroplaner visar att den nya skolan eftersträvar. 

 

För att i slutändan förverkliga att prestationssvaga elever verkligen skulle åtnjuta en likvärdig 

utbildning som normalbegåvade elever tillsatte regeringen den så kallade SIA utredningen 

(skolans inre arbete). I och med utredningen kom man fram till att skolan måste lägga mer 

resurser på att verkligen se till så att de prestationsvaga eleverna verkligen får den hjälp de 

behöver. Detta innebar att skolan genom att ändra i skolans organisering satsade på att hjälpa 

de svagare eleverna, inte bara i sina mål utan även i strukturen. En uppgift som krävde 

arbetssätt hos allt fler lärare som enligt teorier om genuskodade egenskaper passar kvinnlig 

arbetskraft. I den efterföljande läroplanen som kom 1980 framgick dock en del kritik mot 

1969 års läroplan, då skolan efterföljande år fått en stämpel av att inte vara seriös då den inte 

längre ansågs förmedla fast kunskap, utan i allt för stor utsträckning fokuserade på elevernas 

fostran. 

 

Då skolan historiskt sett vilade på manliga traditioner och attribut undersökte Gannerud under 

2000-talet hur kvinnliga lärare på grundskolan egentligen arbetade med sina elever genom att 

bland annat titta på dimensionen mellan det pedagogiska arbetet och den del av arbetet som 

förknippas med omsorg. Där framgick det tydligt att de omhändertagande aspekterna var den 

mest energikrävande delen av arbetet. Anledningen till att de omhändertagande aspekterna tar 

mest energi var enligt lärarna för att man där måste engagera sig på ett djupare sätt, vilket gör 

att det kräver mycket energi, ork och kraft av läraren. Det var till och med lärarnas personliga 

mål att skapa goda socio-emotionella relationer, både för den enskilda eleven och för 

atmosfären i klassrummet. 

Detta belägger att lärarens roll numer är uppbyggd på ett sätt som anses passa kvinnligt 

kodade egenskaper och kvalifikationer, där bland annat tålamod och lyhördhet inför andras 

behov anses vara kvinnliga egenskaper. 
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Enligt Gannerud har förskolan till skillnad från grundskolan sedan den startat vilat på 

feminina traditioner och förskolelärare är ett traditionellt kvinnligt yrke, vilket är extra tydligt 

då yrket består av 92 procent kvinnliga lärare. Hon menar dock att de observationer hon utfört 

visar att skillnaden i arbetssätt mellan förskolan och grundskolan inte är så stora som de 

ibland har en tendens att beskrivas. Istället framkom det hur lika yrkena är i sitt utförande, 

speciellt i de omhändertagande aspekterna. Hennes undersökning visar tydligt att de 

läroplaner som formulerades i slutet av 60-talet hade som ambition att läraren skulle arbeta 

genom ett mer känslomässigt och fostrande sätt idag snarare blivit norm än enbart mål eller 

riktlinjer. 

Trots att läroplanen 1969 var startskottet för skolans nya omhändertagande roll, och möttes av 

en del kritik i de efterföljande läroplanerna, ledde utvecklingen ändå fram till en skola där 

dessa arbetssätt står i fokus än idag, vilket Ganneruds undersökning visar. 

 

Då ett yrkes utövare anses besitta olika egenskaper beroende på om denne är man eller kvinna 

blir dessa föreställningar producerade och reproducerade för att passa de olika 

genusidentiteterna. Detta bidrar till att vissa yrken kan anses vara ämnade för kvinnor medan 

andra yrken blir ämnade för män. 

Något som även bekräftas av Eva Ganneruds teori om att de omhändertagande egenskaperna 

anses vara en “inbyggd” del i kvinnors egenskaper, men inte en del av mannens som därför 

inte sökte sig till yrket i samma utsträckning som tidigare. Istället präglas de högre 

utbildningsstadierna av mer maskulina strukturer och värderingar än de lägre 

utbildningsnivåerna. Då män anses passa bättre i de högre utbildningsnivåerna anses således 

kvinnors egenskaper passa med de yngre barnen, där arbetet associeras med omsorg och 

fostran. 

 

När dessa föreställningar reproduceras söker sig män och kvinnor till olika arbeten och olika 

sysslor vilket gör att könen i slutändan arbetar med olika typer av yrken. Därmed har en cirkel 

uppstått där de typiskt kvinnliga egenskaperna inom yrket reproduceras, samtidigt som de 

manliga egenskaperna försvinner, vilket gör att yrket i sig tar sig en allt mer feminin form. 

När en stor del av arbetskraften börjar består av ett kön, som i fallet med grundskolelärare där 

hela 75 procent av lärarkåren är kvinnor, genererar detta därmed att det fortsättningsvis blir 

kvinnor som söker sig till yrket. På samma sätt söker sig män till manligt kodade yrken.  

 

Enligt vår analys är det därför i huvudsak statens ideologiska styrning som förändrade skolans 
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uppgiftsområden i slutet av 60-talet som senare bidrog till att grundskolelärarens arbetssätt 

ändrades till passa kvinnliga egenskaper/kvalifikationer bättre än de typiskt manliga. Detta i 

kombination med att de manliga egenskaperna/kvalifikationerna tydligt hamnade i 

bakgrunden i skolans nya roll.  

Då detta mönster reproducerades inom grundskoleyrket ökade därmed även antalet kvinnlig 

arbetskraft. I och med detta ändrades inte könsfördelningen i samma utsträckning i de högre 

utbildningsinstanser där de mer teoretiska arbetssätten fortfarande var i fokus, egenskaper 

som anses mer förenligt för att passa manliga egenskaper. Det har även visat sig att mäns 

status sänks när de befinner sig i ett yrke med typiskt kvinnliga arbetsuppgifter, medan 

kvinnor i yrken med manliga arbetsuppgifter istället kan öka sin status. I gymnasieskolan, där 

manliga arbetssätt i högre grad består, är därför den manliga arbetskraften fortfarande hela 46 

procent mot i grundskolan där endast 25 procent av männen idag återfinns. 

 

Grundskolläraryrket har därmed de senaste årtiondena förändrats från att vara till övervägande 

del dominerat av män och definierades även av en allmänhet som manligt. De primära 

värdena man inom skolan arbetade med var framförallt att lära ut kunskap, och yrket skilde 

sig från hemmets privata sfär i en tid där få kvinnor befann sig på arbetsmarknaden. Dessa 

aspekter gjorde enligt den teoretiska modell vi valt att använda att grundskoleyrket tidigare 

var manligt kodat. 

När yrket istället började utföras av i stort sett uteslutande kvinnlig arbetskraft och yrket 

började refereras till som feminint, de primära värdena man började arbeta efter visat sig klart 

omhändertagande i sin karaktär, samt finns i den offentliga sektorn, anses yrket enligt 

modellen vara kvinnligt genuskodat. Yrket har med andra ord ändrat genuskaraktär från att 

vara i huvudsak manligt till att bli kvinnligt. 

 

Då ett yrke, i det här fallet grundskolläraryrket, byter genus från att vara ett manligt yrke till 

att bli ett kvinnligt, tenderar detta att få lägre status, lägre lön. Något som tidigare nämnt även 

drabbar den manliga arbetskraften inom ett kvinnodominerat yrke. 

Detta är i linje med teorin om genusordningen som fokuserar på maktförhållandet mellan 

könen och där könen görs till varandras motsatser. När manligt och kvinnligt görs till 

varandras motsatser får manliga attribut högre värden än kvinnliga. De kvinnligt kodade 

yrkena hamnar därmed i en underordning där kvinnodominerande yrken och sektorer har 

lägre status och värderas lägre än typiskt manliga yrken. 
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Även i Ylva Ulfsdotters undersökning om status visade det sig att andelen kvinnor i ett yrke 

med relativt hög status i någon mån påverkade statusen negativt – vilket omvänt även visade 

att många män i ett likvärdigt yrke har positiv effekt på yrkets status.  

Detta kan vara en förklaring till att gymnasielärare med en högre andel manlig arbetskraft (46 

procent) har högre medellön i form av 26400 kronor i månaden till skillnad från 

grundskolelärare där medellönen är 24900 kronor och den manliga arbetskraften så låg som 

25 procent. För förskolelärarna är lönen ännu lägre. Där tjänar en lärare bara 22700 samtidigt 

som den manliga arbetskraften i stort sett är obefintlig (8 procent). 

 

Då grundskolelärarna tidigare värderats efter en manlig genuskodning ansågs därför yrket 

vara mer värt i genusordningen eftersom den patriarkala strukturen redan då 

industrialiseringen uppstod gynnat manliga värden i det kapitalistiska systemet. 

När grundskoleyrket sedermera fick en ny roll av staten som passade kvinnor bättre bytte 

yrket från att tillhöra den priviligierade patriarkala strukturen till att istället underordnas 

denna eftersom värdet på kvinnligt arbetet inte är lika mycket värt i den kapitalistiska 

strukturen. Något som redan tidigare redovisad statistik visat. 

 

Som man kan utläsa i diagram II minskar lönen i samband med att fler kvinnor befinner sig i 

ett yrke. Detta understryker att könstillhörigheten i ett yrke sammanhänger med lönen. Som vi 

tidigare beskrivit tycks statens styrning och därmed ändring av yrkets ändrade karaktär varit 

anledningen till det ökade antalet kvinnor inom yrket, och inte i första hand yrkets lön. Då fler 

kvinnor inträdde i yrket efter karaktärsändringen ledde detta således till att även lönen sjönk, 

vilket ytterligare gjorde att än färre män sökte sig till yrket. Diagram I över grundskoleyrkets 

reallöneutveckling visar tydligt att den negativa löneutvecklingen är ett faktum. 
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Slutsats/Sammanfattning 

 

 

I vår uppsats hade vi ambitionen att visa hur staten som aktör och genom sitt sätt att 

ideologiskt styra skolans mål och syfte gjort att grundskoleläraryrket, genom ett 

genusperspektiv, gått från att vara manligt till att sedermera bli kvinnligt, samt varför detta 

gjort att grundskollärarnas löner försämrats de senaste årtiondena. 

Genom teorin att staten styr skolan ideologiskt och de genusteorier vi valt att använda visar vi 

att skolans nya mål, läroplaner och skolreformer under 60-talet förändrade läraryrkets 

karaktär. Dessa förändringar ledde till att skolan, utöver att enbart lära ut kunskap, kom att bli 

mer omhändertagande i sin karaktär, vilket enligt teorien om genuskodning gjorde yrket mer 

och mer lämpade för kvinnliga egenskaper på bekostnad av de manliga. När staten flyttade 

skolans fokus från att vara i huvudsak teoretisk lagd till att få en mer fostrande roll fick 

grundskolyrket en mer feminim karaktär, vilket gjorde att yrket passade de manliga 

egenskaperna sämre enligt de genusteorier vi utgått ifrån. Vilket även konstateras i 

observationer av dagens grundskola. 

 

Denna feminisering av yrket kom att leda till att kvinnor i allt större utsträckning sökte sig till 

yrket, samtidigt som männen förflyttade sig (eller stannade kvar) inom högre 

utbildningsinstanser. Då yrket sakta men säkert började refereras som feminint 

reproducerades detta mönster, vilket enligt våra teoretiska utgångspunkter innebär att kvinnor 

söker sig till typiskt kvinnliga arbeten med kvinnliga arbetssätt. Detta sammantaget gjorde att 

den kvinnliga arbetskraften till slut blev dominerande, vilket enligt teorin om genuskodning 

innebär att grundskoleläraryrket gick från att det historiskt sett varit ett manligt kodat yrke till 

att det blev kvinnligt kodat. Yrkets könsfördelning är dock inte skäl nog för att det ska 

tilldelas en genuskodning, utan yrkets karaktär måste avspeglas i både innehåll och utövare, 

något som efter 60-talet stämmer väl överens med grundskoleläraryrket. 

 

Då grundskoleläraryrket bytte genus innebar detta att yrket inte värderades lika högt som 

tidigare när det ansågs vara manligt, detta eftersom kvinnliga värden är underordnade manliga 

i teorin om genusordningen. Detta bekräftas även av de empiriska undersökningar och de 

teorier vi använt oss av som säger att kvinnligt kodade yrken tenderar att ha sämre status och 
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lön än manligt kodade och återspeglas således i statistiken över yrkets reallöneutveckling. 

 

Vår slutsats blir därför att statens ideologiska styrning av skolan genererade yrkets kvinnliga 

genuskodning. Då de kvinnliga egenskaperna är underordnade mannens i värde kan man 

därmed konstatera att den mer feminin form som skolan utvecklas till har varit en avgörande 

faktor till deras försämrade löneläge, vilket har lett till att lönen idag är 10-15 tusen lägre 

inom grundskolläraryrket gentemot de jämförbara yrkena i studien. 
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