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Abstract 
 
More girls into science and technology have been a repeated goal in Swedish school politics for some 
decades. It has been called the gender equality issue. However, neither the ideas associated with 
science education nor the ideas associated with gender are obvious.  

The aim of the thesis is to analyse different views of gender, science and technology in Swedish 
educational policy, as they appear over time in the preparatory documents of the curricula of the nine 
year comprehensive compulsory school. The purpose is thus to understand the recurrent theme of 
“girls and science and technology”. The study is a text analysis and the empirical material consists of 
commission reports, government proposals, motions and minutes of the ensuing parliamentary 
debates. 

In the earliest documents girls and boys were described as opposites and their differences were 
emphasised. However these ideas were not unchallenged. Gender differences were toned down, 
variations within the genders were emphasised, and it was pointed out that boys and girls are not 
uniform groups. It was argued that calling areas and tasks female and male are conventions that can be 
broken. Proposals were made implying a breaking up of the strict boundary between girls’ and boys’ 
respective spheres of activity. Later a lot of the old ideas were recurring although society had changed. 
However clear attempts to break the gender borders were also repeated. In this ambition 
technology was central. From the early 1960s a girl choosing technology stands out as a symbol of a 
pupil making a gender-crossing choice. 
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Förord  
 
Det är många som förtjänar att tackas för sina bidrag till avhandlingsarbetet. 
Först och främst vill jag rikta ett riktigt varmt tack till mina tre handledare som 
alla har lagt ner ett ansenligt arbete på att ledsaga mig i forskarstudierna. 
Huvudhandledare har Margareta Havung varit. Med sin stora erfarenhet har 
hon förmedlat ett betydande akademiskt kunnande och lärorika insikter. 
Hennes positiva inställning och tillförsikt har betytt mycket. Det har varit en 
trygghet att veta att Margareta har haft överblick över processen och utbild-
ningens alla faser. Anne-Mari Folkesson har varit biträdande handledare. Det 
var hon som uppmuntrade mig att söka när Genusforskarskolan utlyste 
doktorandtjänster, vilket jag vill tacka särskilt för. Anne-Maris skarpa blick och 
oförtrutna engagemang har hjälpt mig avsevärt. Hennes mycket noggranna 
läsning av alla texter hon har fått i sin hand har alltid gett arbetet en rejäl skjuts 
framåt. Sylvia Benckert, med sina stora kunskaper om könsteoretisk forskning 
om naturvetenskap och teknik, har bidragit med åtskilliga viktiga synpunkter 
och kommentarer.  

Håkan Larsson och Åsa Andersson var opponenter vid mittseminariet. Av 
dem båda fick jag många kloka och konstruktiva frågor och förslag. Inga 
Wernersson som var opponent vid slutseminariet bidrog också med värdefulla 
synpunkter. Dessutom hade jag förmånen att få Lena Eskilsson som extra 
läsare i det allra sista slutskedet. Tack alla fyra för era insatser! 

Som doktorand har jag haft min hemvist i flera vetenskapliga miljöer. Ibland 
har det känts splittrande, utbudet har varit större än vad jag mäktat med. Men 
samtidigt har det varit ett privilegium. Via Genusforskarskolan i Umeå har jag 
haft tillgång till föreläsningar, workshops, seminarier, kurser, internat och en 
stimulerande tvärvetenskaplig miljö som har varit ovärderlig. Åtskilliga 
internationellt stora namn har anlitats för att medverka i verksamheten. Jag har 
många gånger sagt att jag har varit avundsjuk på mig själv för alla de möjlighe-
ter Genusforskarskolan har erbjudit. Under mina första doktorandår ansvarade 
Britta Lundgren och Lena Eskilsson för program och verksamhet. Därefter tog 
Annelie Bränström Öhman och Hildur Kalman över. Dessutom har Monica 
Forsell-Allergren hela tiden funnits med som en riktig klippa. Stort tack till er 
alla! Avhandlingen har skrivits inom disciplinen pedagogiskt arbete och jag har 
varit antagen till forskarutbildningen vid Fakulteten för lärarutbildning, Umeå 
universitet. Där har jag deltagit i seminarier, kurser och internat. Dessa har 
alltid varit mycket givande och om bara kalendern hade räckt till hade jag 
gärna deltagit i fler aktiviteter än vad som blivit fallet. Min arbetsplats har jag 
haft vid Humanvetenskapliga institutionen, Högskolan i Kalmar. Även här har 
en stimulerande forskningsmiljö med seminarier och annan verksamhet byggts 
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upp under åren vilket har varit väldigt värdefullt. Ett kollektivt tack riktar jag 
till doktorander, seniora forskare och andra inblandade som vid de ovan 
nämnda miljöer har bidragit via intressanta och spännande diskussioner.  

Daniel Alvunger, Karin Asmundsson, Anton Hedlin Wiegert och Kristina 
Wirén har korrekturläst manus. Tack!  

Allra sist i förordet brukar familjen lyftas fram, så också i detta. Jag ska först 
nämna att det var på folkskollärarutbildningen i Umeå som mina föräldrar, då 
Anna Pettersson från Björna och Bror Hedlin från Vittangi, träffades. För mig 
har det därför varit extra roligt att ha varit knuten till lärarutbildningen i Umeå. 
Och så till de tre männen i min tillvaro som är mig allra kärast: Thomas, du är 
en stor trygghet vid min sida. Hur skulle det ha gått utan din generösa omsorg 
och kärlek? Ljusen i mitt liv är också allra goaste Anton och Jonatan. Tack för 
att ni finns!  
 
Kalmar november 2008 
Maria Hedlin 
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1 INLEDNING    

Att undersöka föreställningar 
Den här avhandlingens huvudfokus är synen på kön inom svensk skolpolitik. 
Det innebär att idéer och föreställningar som förknippas med flickor och pojkar 
undersöks. Studien handlar också om vad kön betyder i relation till naturveten-
skap och teknik inom skolpolitiken.  

Både tal och texter bygger på en mängd outtalade försanthållanden. Vi har 
ofta svårt att se dessa utgångspunkter just för att de förefaller så självklara. 
Men de är bara självklara i vår egen tid och kultur. Det gäller inte minst sådant 
som handlar om kön (Jfr Moore 1994 s 38f; Thurén 2000). När könsaspekten 
tas upp i någon fråga tenderar bakomliggande syn på kön, och alla de föreställ-
ningar som följer med, att förbli oproblematiserade (Hedlin 2004a; Johansson 
2006).  

Lärare idag förväntas kunna tolka, diskutera och konkretisera olika typer av 
politiska texter och styrdokument. Ett sådant arbete förutsätter att även 
grundläggande utgångspunkter lyfts fram. Englund (1996) tar upp vikten av att 
undersöka utbildningstexter med avseende på samhällssyn, sätt att betrakta 
naturen och dylikt. Genom att implicita utgångspunkter lyfts fram och synlig-
görs kan de också bli föremål för diskussion. På samma sätt förefaller det 
rimligt att tydliggöra hur kvinnor och män konstrueras i texter och vilken syn 
på kön som därmed kommer till uttryck. Dels har gängse föreställningar om 
män och kvinnor inom utbildningssystemet förändrats över tid (Florin 
2000/1987; Florin & Johansson 2002/1993; Johansson U. 2000; Schånberg 
2001; Schånberg 2004), dels kan nutida föreställningar som knyts till män 
respektive kvinnor vara både svårfångade och motsägelsefulla (Jfr Magnusson 
1998; Gannerud 1999; Havung 2000; Havung 2005; Nordberg 2005a; Nord-
berg 2005b). Inte heller är synen på naturvetenskap och teknik, och vilket 
innehåll som ska förmedlas i skolan, givet. Varken val av innehåll eller 
undervisningsmetod är könsneutrala processer (Wernersson 1995).  

Föreliggande studie har sitt ursprung i en vilja att förstå det återkommande 
talet om ”flickor och naturvetenskap och teknik”. Sedan decennier tillbaka har 
det talats om att få fler flickor att intressera sig för naturvetenskap och teknik. 
En mängd olika åtgärder har vidtagits, och projekt av skilda slag har genom-
förts (Lindahl 2003 s 24f). Målet att få fler flickor till det naturvetenskapliga 
området har upprepats så många gånger att det tycks ha blivit något som tas för 
givet, trots att grunderna för ett sådant resonemang bör lyftas fram och 
diskuteras.   
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Det är politiska texter som undersöks i avhandlingen, men det innebär inte att 
föreställningar och idéer om kön kommer att diskuteras utifrån olika aktörers 
politiska hemvist (Jfr Wendt Höjer 2002 s 19f). I stället är det just de olika 
synsätten som ska lyftas fram. Många dokument, till exempel statliga utred-
ningar är resultat av kompromisser vilket innebär att de är öppna för flera 
tolkningar (Englund 1990; 1996). Det har också visat sig att olika synsätt ofta 
skär tvärs över partigränserna när det gäller könsfrågor (Wieselgren 1969 s 64, 
73; Östberg 1997 s 97; Gustafsson 2004 s 187). Till vardags är det inte heller 
ovanligt att en och samma person på ett oreflekterat sätt alternerar mellan olika 
sätt att förstå kön (Holmberg 1993; Jeffner 1998; Magnusson 1998; Nordberg 
1999 s 276; Lundgren 2000 s 155; Larsson 2001 s 67ff; Bäckman 2003 s 91; 
Ambjörnsson 2004 s 287f; Hedlin 2007).   

Många gånger kopplas frågan om flickor och det naturvetenskaplig-tekniska 
området ihop med andra politiska mål som till exempel jämställdhet. Werners-
son (1991) konstaterar att frågan om flickor och naturvetenskap ibland har 
framstått som synonymt med skolans jämställdhetsarbete. Detta väcker frågor 
om vilken syn skolan har på de flickor som fokuseras, på de pojkar som 
hamnar utanför fokus, samt hur jämställdhetsbegreppet tolkas. Man kan också 
ställa sig frågan om biologi, ett ämne som ofta är omtyckt av flickor (se 
Skolverket 1998 s 110; Ekborg, Tallberg Broman & Lundahl 1999 s 29; 
Farenga & Joyce 1999; Adolfsson 2005 s 26), inte riktigt räknas när man 
argumenterar för att få fler flickor att intressera sig för det naturvetenskapliga 
området.                             

Inom den högre utbildningen har kvinnor sökt sig till traditionellt mansdomi-
nerade områden i betydligt större utsträckning än vad män valt motsvarande 
kvinnliga områden (Stanfors 2000 s 4). En ökad andel kvinnor inom en 
verksamhet för dock inte automatiskt med sig att kvinnor i motsvarande grad 
når högre positioner inom området (Hanson, Schaub & Baker 1996; Rees 
2004). Erfarenheter har dessutom visat att det inte är ovanligt att kvinnor 
förväntas tillföra något specifikt och till exempel berika den manliga miljön 
(Helmius 1998 s 18f; Berner 2003b s 196; Wistedt 2004 s 387). Det förefaller 
därför angeläget att fråga sig vilka utgångspunkter och vilken syn på kvinnor 
och män som ligger bakom uppmaningen att ett visst kön ska söka sig till ett 
specifikt område.  

 

Området naturvetenskap och teknik 
Något ska också sägas om naturvetenskap och teknik. Även om dessa två 
områden har olika traditioner och skilda historiska rötter har gränserna mellan 
dem när det gäller den högre nivån allt mer suddats ut (Harding 1986 s 71). När 
det gäller grundskolan har teknik både varit ett fristående ämne och ingått i ett 
naturorienterande block. I den politiska retoriken talar man ofta om ”naturve-
tenskap och teknik” som ett område. Av praktiska skäl kommer både naturve-
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tenskap och det naturvetenskapliga området därför att användas synonymt med 
naturvetenskap och teknik. 
 

Övergripande syfte 
Utifrån ovanstående inledande resonemang är huvudsyftet för denna studie att 
studera idéer och tankemönster knutna till kön, inom svensk skolpolitik. Ett 
delsyfte är att sedan relatera dessa synsätt till idéer och föreställningar om 
naturvetenskap och teknik. Avsikten är att därigenom försöka förstå det inom 
skolan återkommande talet om flickor och naturvetenskap och teknik. I kapitel 
4 ska syftet preciseras med hjälp av avgränsande undersökningsområden. 
 

Disposition 
Efter det första inledande kapitlet som introducerar undersökningsområdet 
följer kapitel 2 med tidigare forskning som har relevans för studien. I kapitlet 
redovisas forskning som berör tre områden; Föreställningar relaterade till kön 
i historiskt ljus, Föreställningar om flickor och naturvetenskaplig-teknisk 
verksamhet samt Föreställningar relaterade till naturvetenskap och teknik.    

I kapitel 3 redogörs för studiens teoretiska ramverk och redskap. Sedan 
presenteras avhandlingens syfte och de områden som fokuseras i kapitel 4.  
Kapitel 5 är ett metodkapitel som tar upp forskningsansats, material, urval, 
tillvägagångssätt samt frågor om tillförlitlighet och giltighet. Kapitel 6 ger en 
bakgrund till den skolpolitiska situationen som behandlas i de kapitel som 
följer.  

Studiens resultat redovisas i kapitel 7, 8, 9 och 10. Då avsikten är att lyfta 
fram tidstypiska idéer är denna del av avhandlingen strukturerad efter doku-
mentens kronologiska ordning. Dessutom är det vanligt att ett dokument 
refererar till förgående dokument. Till exempel följs utredningar av propositio-
ner som i sin tur diskuterar och förhåller sig till utredningarnas innehåll. Varje 
kapitel består av två eller flera delar. Vart och ett av dessa delkapitel avslutas 
med en sammanfattande analys.  

I kapitel 11 sammanfattas hela studien på två olika sätt. Först presenteras en 
summering över tid. Därefter redovisas återkommande teman. Kapitel 12 är 
studiens diskussionskapitel. Huvuddelen av kapitlet ägnas åt att diskutera talet 
om ”flickor och naturvetenskap och teknik”. Kapitlet avslutas med några 
reflektioner inför framtiden. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 
 
I avhandlingen fokuseras idéer och tankemönster, det vill säga föreställningar, 
som kan utläsas i resonemang om både kön och naturvetenskap och teknik. 
Nedan presenteras tre problemområden som studien rör sig inom; Föreställ-
ningar relaterade till kön i historiskt ljus, Föreställningar om flickor och 
naturvetenskaplig-teknisk verksamhet samt Föreställningar relaterade till 
naturvetenskap och teknik.    

Föreställningar relaterade till kön i historiskt ljus 
I avhandlingen är föreställningar om kön det mest centrala området. Dessa är 
ofta oreflekterade och för-givet-tagna (Berger & Luckman 1984/1966). Ett 
fruktbart sätt att få syn på föreställningar som vi har en tendens att ta för givna 
är att jämföra med andra kulturer eller med andra tider (Thurén 2002a). Nedan 
behandlas historiska variationer för att belysa avhandlingens utgångspunkt att 
olika idéer kan knytas till kön. Först diskuteras variationer när det gäller synen 
på kvinnor och män mer generellt. Därefter redogörs för historiska studier på 
temat kön och utbildning.  

 
Föreställningar om kvinnor och män 
Föreställningar om kvinnligt och manligt har åtminstone funnits sedan antiken 
(Jfr Lidbeck 1983; Eduards & Gunneng 1983; Eskilsson & Bergenheim 2003). 
Däremot är föreställningen om två skilda biologiska kön betydligt yngre. Fram 
till 1700-talet förknippades kvinnor och män med samma biologiska kropp. 
Ingen skillnad gjordes på mannens och kvinnans skelett och kvinnans slida 
beskrevs som en inåtvänd penis. Under 1700-talet växte ett nytt synsätt fram 
och kvinnans anatomi började beskrivas som helt olik mannens. Idéhistorikern 
Thomas Laqueur (1999) beskriver detta som ett steg ifrån en enkönsmodell till 
en tvåkönsmodell. Man talade nu om två helt ojämförbara kön. Laqueur 
konstaterar att det nya synsättet medförde att kvinnan, till skillnad från 
mannen, ansågs vara styrd av sin kropp, särskilt av sin livmoder. En annan idé 
som framfördes var att kvinnans skelett bevisade att hennes uppgift i livet var 
att ta hand om barn och hem. Vetenskapen användes för att stödja uppfattning-
en att kvinnans plats var i det privata. Under 1700-talet utvecklades dessa 
tankegångar till en könsteori och en könsideologi som fick stor genomslags-
kraft. I detta sammanhang spelade utbildningsfilosofen Jean Jacques Rousseau 
en avgörande roll.  

Rousseau skrev flera böcker där han förde fram ett komplementärt könsideal. 
Kvinnor och män uppgavs ha skilda egenskaper och ansvarsområden. Rousseau 
slog fast att mannen är förnuftig, aktiv och stark, medan kvinnan tvärt om är 
oförnuftig, passiv och svag. Mannen drar slutsatser, kvinnan iakttar. Mannen 
ska styra och fatta beslut. Kvinnan ska underordna sig och behaga. Även om 
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det som förknippades med män framstår som mer positivt än det som knöts till 
kvinnor var tanken att de två sfärerna skulle komplettera varandra och utgöra 
en helhet. Rousseau gav också anvisningar om hur pojkar och flickor bör 
utbildas och fostras. Pojken, som Rousseau gav namnet Emile, är framför allt 
individ och måste respekteras som den självständiga och unika människa han 
är. Han måste få följa sitt hjärtas röst och slippa förväntningar som lägger band 
på honom och bara skapar motvilja. Av största vikt är därför att de hinder som 
kan stå i vägen för hans utveckling undanröjs. Flickor, i Rousseaus skrifter 
personifierade i Sophie, måste däremot få en diametralt motsatt uppfostran. 
Flickor är inte individer utan först och främst könsvarelser. Flickor måste lära 
sig att anpassa sig efter andra och stå ut med orättvisor utan att klaga, menade 
Rousseau. Det deskriptiva och det normativa var för honom samma sak. Att 
kvinnan enligt honom var passiv och svag betydde samtidigt att det var så det 
skulle vara1 (Hammar 1983; Mansén 1998; Hjälmeskog 1999).  

Rousseaus skrifter fick stor spridning och blev väl mottagna, men de kritise-
rades också. Filosofen Mary Wollstonecrafts (1997/1792) godtog inte Rous-
seaus idéer. Hennes bok Till försvar för kvinnans rättigheter som kom 1792 är 
till stor del skriven i polemik mot Rousseaus idéer. Wollstonecraft framhöll att 
även kvinnor har ett intellekt som bör utvecklas och dessutom menade hon att 
tanken att flickor skulle fostras till passivitet och svaghet var en förolämpning 
mot sunda förnuftet. En kvinna som inte finner sig i kvinnoidealet att vara 
passiv och bräcklig utan tvärt om stärker både sin kropp och sitt intellekt 
kommer att bli sin makes vän istället för en undergiven varelse i beroendeställ-
ning. Det skulle vara bättre för båda parter, menade Wollstonecraft. Till 
skillnad från Rousseau skilde hon alltså på det deskriptiva och det normativa. 
Hon förnekade inte att flickor var både klena och ointellektuella, men menade 
att det inte alls var kvinnors naturliga tillstånd, utan ett resultat av uppfostran 
och könsnormer. Enligt Wollstonecraft kunde Rousseau inte skilja på vad som 
var en följd av den franska överklassmiljö han rörde sig i och vad som var 
resultatet av en odiskutabel och oföränderlig ordning (Mansén 1998). Vidare 
argumenterade Wollstonecraft för flickors rätt till utbildning och för kvinnors 
tillträde till en mängd yrken de var utestängda från (Wollstonecraft 1997/1792). 

Under 1800-talet producerades mängder av vetenskapliga studier om köns-
skillnader av alla de slag (Hirdman 1992b s 165; Hirdman 2001 s 32f). Vid 
denna tid etablerades många normerande föreställningar om kön (Larsson 2006 

                                                      
 
1 Rousseau beskrev således två helt olika sorters människor. Rousseau kom också 
tillbaka till att det var “naturligt” att den ena sorters människa, kvinnan, skulle 
underordna sig och lyda den andra, mannen. Elisabeth Hammar (1983), pedagog och 
språkvetare, som skrivit om Rousseaus syn på män, kvinnor och medborgarskap, 
påpekar att man kan fråga sig varför det behövdes så mycket övertalning för att visa att 
en sak är självklar och naturlig.  
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s 111). Kvinnan sågs som bräcklig, och oron för kvinnans hälsa var ett 
återkommande tema inom 1800-talets rådgivningslitteratur. Synsättet gällde 
dock endast den borgerliga kvinnan. Föreställningarna om arbetarklasskvinnan 
var att hon var av en annan och robustare sort (Johannisson 1994 s 82ff).2  
 
Variationer och konkurrerande ideal 
Historikern David Tjeder (1999) framhåller att det inte bara har varit kvinnan 
och kvinnligheten som har problematiserats och diskuterats genom historien. 
Manligheten var ett tema som diskuterades bland borgerligheten under hela 
1800-talet. Problemet ansågs vara att männen inte var manliga nog. Tjeder 
konstaterar: ”Manligheten var alltid manligare förr” (a.a. s 182). En omfattande 
rådgivningslitteratur som riktade sig till män inom borgerskapet tog upp 
manlighetsidealen. Liksom när det gällde kvinnan var föreställningarna 
klasspecifika. Inom lägre skikt i samhället kopplades manlighet ihop med våld, 
alkohol och ett mer lidelsefullt leverne. Därför var det viktigt för borgarklas-
sens män att distansera sig från dessa skikt genom att visa upp ett mer civilise-
rat och kontrollerat sätt.3 Självkontroll och karaktärsfasthet blev viktiga 
ledstjärnor för medelklassens män och ett återkommande bekymmer var hur 
unga pojkar skulle lära sig självbehärskningens svåra konst och därmed kunna 
visa sin styrka (Tjeder 1999; 2006 s 48-76; Jfr Ahlbäck 2004). 

När nya ideal växer fram ersätter de inte alltid de gamla, eller så tar kanske 
skiftet lång tid (Ekenstam 1998a s 22f; Ekenstam 1998c s 117). Olika ideal kan 
därför finnas sida vid sida trots att de inte går ihop. Ett exempel på detta ges av 
historikern Jens Ljunggren (1998 s 135) som beskriver hur ett nytt manlighets-
ideal fördes fram under andra hälften av 1800-talet. Det nya idealet satte kropp, 
virilitet och styrka i centrum och utgjorde en kontrast mot den lärde och 
intellektuella mannen. Förespråkarna för det nya kroppscentrerade maskulina 
idealet kopplade lärdom, skolning och intellektuell verksamhet till svaghet och 
femininitet.4 

Det var inte bara så att svaghet kopplades ihop med kvinnor, det var därtill ett 
uttalat kvinnligt ideal under slutet av 1800-talet. I rådgivningslitteraturen 
föreskrevs att den unga kvinnan skulle vara svag, mån om att behaga, och 
passiv gentemot andra. (Lundbergh 1986 s 57; Johannisson 1994 55ff). Trots 

                                                      
 
2 För en diskussion om klassmärkta femininiteter, se sociologen Beverley Skeggs (1999 
s 158-160). 
3 Jfr idéhistorikern Pia Laskars (2005) Abnorma kroppar och europeisk heterosexuali-
tet i kolonialismens kölvatten om hur mannen inom borgerskapet inte bara konstruera-
des som annorlunda jämfört med män inom arbetarklassen och jämfört med kvinnor, 
utan även i relation till icke-européer. Se även filosofen Sandra Harding (1986 s 163-
189) om hur europeiska män gjorde icke-européer till ”andra” under upplysningstiden. 
4 Se Connell (1996 s 183-199) för maskulinitetens historia ur ett anglosaxiskt perspek-
tiv. 
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att dessa föreställningar och idéer var starka, hördes också röster som kritisera-
de dem. Kritiken gjorde gällande att de traditionella kvinnliga dygderna som 
tålmodigt lidande och självuppoffring svarade dåligt mot tidens krav (Levin 
1989 s 60f). Denna krock mellan gammalt och nytt kvinnoideal skildras av 
etnologen Lissie Åström (1986) i studien I kvinnoled.  Åström beskriver tre 
generationer kvinnor och hur deras villkor har förändrats. Författaren kallar 
tiden några decennier in på 1900-talet för den flytande övergångsfasen mellan 
det gamla klassamhället och det nya folkhemmet. Det som framkommer i 
studien är att de dubbla budskapen som präglade övergångsfasen skapade 
möjlighet för en dramatisk förändring i borgerskapets kvinnoroll. Visserligen 
skulle kvinnan inom borgerskapet framför allt vara blid, foglig, självutplånande 
och behaga mannen, men samtidigt växte kraven på utbildning, självständighet, 
utveckling och fritt tänkande. Kraven gällde främst de borgerliga männen, men 
många unga kvinnor tog tillfället i akt att anamma den nya tidens idéer. Som 
representanter för borgerskapet kunde de få föräldrarnas tillåtelse att utbilda sig 
och hitta nya vägar.  

När det gäller bönderna har studier funnit att arbetsuppgifterna inom jordbru-
ket ofta har varit uppdelade mellan män och kvinnor. Huruvida en arbetsupp-
gift ansetts vara manlig eller kvinnlig har dock visat sig variera, till exempel 
när olika nordiska regioner har jämförts med varandra5 (Östman 2006 s 94). 

Allmänt kan man således säga att könsidealen under en viss tid har varit olika 
inom skilda samhällsklasser (Ekenstam 1998b s 33). På samma sätt har idealen 
ibland varierat beroende på vilken ålderskategori som avsetts (Ekenstam 2006 s 
37). Det kan framhållas att den föränderliga synen på kön naturligtvis inte bara 
ska förknippas med något som var för länge sedan. Mer sentida exempel ges av 
etnologen Lissie Åström. Ovan nämndes hennes studie av tre generationers 
kvinnor. Hon har också skildrat skiftande föreställningar om manlighet hos tre 
generationers män (Åström 1990). Ytterligare exempel ges av idéhistorikern 
Helena Hill (2007) som visar hur synen på den svenske mannen kunde variera 
under 1970- och 80-talet. Ytterligare en sak som betonas allt mer och förtjänar 
att lyftas fram är att det samtidigt florerar motsägelsefulla bilder av hur en och 
samma grupp är eller ska vara (Ekenstam 1998b s 44; Ekenstam 2006 s 19; 
Johansson 1998 s 165; Kuosmanen 1998a s 243; Kuosmanen 1998b s 290; 
Östman 2006 s 81f).  

Hur kan då de beskrivna föreställningarna om kvinnor och män relateras till 
föreliggande studie och dess fokus på idéer om kön inom skolpolitiken? Ja, för 
det första visar tidigare forskning att idéerna om manlighet och kvinnlighet inte 
är givna, utan förändras beroende på tid och sammanhang. För det andra har 
                                                      
 
5 För en utförlig diskussion om hur könskodningen av olika sysslor och yrken har 
varierat mellan olika geografiska platser och över tid, se ekonomihistorikern Ulla 
Wikanders (2006) bok Kvinnoarbete i Europa 1789-1950: genus, makt och arbetsdel-
ning. 
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föreställningar och tankegångar liknande de ovan återgivna återkommit i 
studier inriktade på föreställningar om kön inom skolan. De tankemönster och 
idéer som där framkommit kan därför antas ha betydelse för hur flickor och 
pojkar beskrivs även i mitt material. Dessa studier tas upp i nästa avsnitt. 
 
Föreställningar om kön inom skola/utbildning 
När det gäller studier på temat kön och utbildning ska historikern Marie 
Nordströms (1987) avhandling Pojkskola, flickskola, samskola, samundervis-
ningens utveckling i Sverige 1866-1962 först nämnas. I avhandlingen under-
söks diskussionerna om sär- eller samundervisning inom skolväsendet. I 
studien framkommer hur föreställningar om kvinnor och män var grundläggan-
de i resonemangen om samundervisningens nackdelar och fördelar. I argumen-
ten mot samundervisning i början av 1900-talet beskrevs kvinnor och män ofta 
som diametralt olika. Man talade om könens olika naturer. Män kopplades ihop 
med sådant som plikttrogenhet, offervillighet, mod, självständighet och 
förmåga till intellektuellt arbete. När det gällde kvinnor framhölls svaghet.6 Ett 
återkommande tema var risken för överansträngning om flickor skulle försöka 
mäta sig med pojkarna. Hänvisningarna till ”den kvinnliga ungdomens egenart” 
och flickans framtida uppgifter som mor och maka var legio.  

Synen på kvinnor och män som varandras motsatser framkommer även i 
historikern Christina Florins och pedagogen Ulla Johanssons (2002/1993) 
studie ”Där de härliga lagrarna gro…” Kultur, klass och kön i det svenska 
läroverket 1850-1914. Florin och Johansson menar att läroverket spelade en 
betydelsefull roll i det borgerliga manlighetsprojektet. Skolan betonade logik, 
förnuft, teoretisk kunskap och vältalighet, vilket förberedde pojken för den 
borgerliga mannens roll i samhället. Gymnastik och krigsfostran danade både 
kropp och själ. Läroverket rymde också en stark elevkultur där pojkarna 
svetsades samman i olika skolföreningar, spex och idrottstävlingar. Men även 
slagsmål, pennalism, alkohol, rökning och rituella ceremonier i hemliga 
sällskap stärkte den manliga könsidentiteten och banden mellan eleverna. Den 
maskulinitet som konstruerades var inriktad på marknaden och offentligheten. 
Den förutsatte en komplementär femininitet inriktad på hemmet och den 
privata sfären. Denna femininitet utvecklades i sin tur inom flickskolan. De 
relativt få kvinnor som siktade på akademisk examen var utestängda från de 
statliga läroverken, men genom att utbilda sig via i huvudsak privata vägar 
kunde de ändå få tillgång till viss akademisk utbildning. Eftersom kompetens 
och duglighet var ideal som hyllades inom läroverket menade dessa kvinnor att 
även kvinnor med akademisk examen borde få rätt att söka högre statliga 
tjänster, till exempel lärartjänster vid läroverken. Dessa krav mötte dock ett 
                                                      
 
6 Se Jane Martins (1999) Women and the Politics of Schooling in Victorian and 
Edwardian England för en jämförelse av hur den engelska diskussionen om kön och 
utbildning präglades av samma sorts föreställningar. 
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stort motstånd från de manliga läroverkslärarna som hävdade att pojkarna 
behövde manliga lärare för att utveckla rätt maskulina egenskaper (Florin & 
Johansson 2002/1993).  

Kampen för kvinnors rätt till läroverkslärarbefattningar och andra statliga 
tjänster skildras ingående i historikern Greta Wieselgrens (1969) avhandling 
Den höga tröskeln: kampen för kvinnas rätt till ämbete. Wieselgren beskriver 
den strid som akademiskt utbildade kvinnor förde, under 1800-talet och början 
av 1900-talet, för rätten att söka högre statliga tjänster. Det som skildras i 
avhandlingen gäller således inte endast tjänster inom utbildningsväsendet. 
Intressant för föreliggande studie är särskilt de motargument som anfördes när 
kvinnor framförde att kompetens och inte kön borde avgöra lämplighet för de 
statliga tjänster som den akademiska utbildningen var tänkt att leda till. Här 
kommer en mängd föreställningar om kön till uttryck. Ett argument mot 
kvinnornas krav var att statsintresset måste betraktas som överordnat och att 
individuella rättigheter därför var sekundära. Kvinnorna behövdes först och 
främst i hemmen som makor och mödrar. Ett annat motargument handlade om 
kvinnors mediokra prestationer. I riksdagsdebatten anförde en manlig professor 
att kvinnor visserligen var flitiga, ambitiösa och samvetsgranna men just därför 
passade de också bäst på lägre befattningar. Professorn använde Tyskland som 
avskräckande exempel. Allt fler akademiska avhandlingar sades skrivas av 
tyska kvinnor. Dessa avhandlingar påstods vara ”flitigt och samvetsgrant 
hopkomna men utan större betydelse” (återgett i Wieselgren 1969 s 70). 
Kontentan av resonemanget var att endast män hade den talang och begåvning 
som högre befattningar krävde. Ett tredje motargument handlade om att 
kvinnorna inte skulle klara av att hålla disciplinen inom läroverket, detta trots 
att rektorer som hade erfarenhet av kvinnliga lärare kunde intyga motsatsen. Ett 
fjärde argument var att kvinnliga lärare skulle ha ett feminiserande inflytande 
på de manliga eleverna, vilket även detta motsades av rektorerna. Skolväsen-
dets feminisering och förfall var dock hot som fördes fram i den allmänna 
debatten (Wieselgren 1969).7  

Kvinnor och sådant som förknippats med kvinnor har återkommande fram-
förts som hot mot män och den manliga karaktärsdaningen. Men som diskute-
rats ovan har synen på vad som ska förknippas med ett visst kön varierat. 
Exempel på detta från folkskolans värld ges i historikern Christina Florins 
(2000/1987) avhandling, Kampen om katedern. Feminiserings- och professio-
naliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906. Florin 
beskriver hur könskodningen av läraryrket har skiftat. Folkskollärare var från 
början ett manligt yrke med mycket låg status. Från och med 1859 tilläts 
                                                      
 
7 Jämför även pedagogen Ulla Johansson (1997) om hur det på 1910- och 1920-talet 
anfördes att kvinnor var olämpliga för chefsbefattningar och av omtanke om läroverks-
gossarna varnades det för kvinnliga lärare inom läroverket. 
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kvinnliga folkskollärare. De kvinnliga lärarna hade oftast borgerlig bakgrund, 
till skillnad från de manliga lärarna som kom från lägre skikt i samhället. Med 
sin högre status utgjorde de kvinnliga folkskollärarna en positiv kraft för att 
höja yrkets anseende. Kvinnorna välkomnades därför inledningsvis av männen 
inom kåren. Inställningen ändrades dock efter en tid och de manliga folkskollä-
rarna menade att folkskollärarinnorna började bli alltför många. Samma 
argument som först användes för att hävda kvinnors lämplighet för folkskol-
läraryrket kunde några decennier senare anföras som argument till varför män 
var mer lämpade. Pedagogen Sten-Sture Olofsson, som har undersökt könsför-
delningen inom skolans yrkesgrupper och de föreställningar som historiskt har 
varit förknippade med dem, menar att ett skolmodersideal tonades ner till 
förmån för ett skolfadersideal (Olofsson 1996 s 145). 

Ett liknande exempel på hur föreställningar om manligt och kvinnligt har 
knutits till folkskolläraryrket tas upp av Göran Sparrlöf (2007) i hans avhand-
ling inom pedagogiskt arbete, Vi manliga lärare, folkskolans lärare och 
lärarinnor i kamp om löner och arbetsområden 1920-1963. Under tiden 1920-
1950 utgjorde de kvinnliga folkskollärarna 40-42 procent av kåren, vilket 
många manliga kollegor upplevde som alldeles för många. Kvinnorna gjorde 
dessutom både anspråk på samma lön som männen och ifrågasatte en del 
rutiner kring tjänstetillsättningar. I de manliga folkskollärarnas tidskrift 
framställdes de kvinnliga kollegorna som egoistiska, efterblivna och rädda för 
moderskapet. Särskilt pojkars fostran uppgavs kräva manliga lärare. Man 
menade vidare att det kvinnliga inflytandet skulle medföra att pojkarna blev 
veka och att hela samhället därmed skulle ta skada. Retoriken var dock 
motstridig. Å ena sidan framhölls kvinnornas svaghet. Å andra sidan utmålades 
de som starka i en målmedveten kamp att invadera skolan och tränga ut 
männen.  

Pedagogen Ulla Johanssons (2000) Normalitet, kön och klass, liv och lärande 
i svenska läroverk 1927-1960 är ytterligare en studie som behandlar området 
kön och utbildning. Johansson undersöker hur kön konstituerades inom 
läroverket. Studien bygger både på intervjuer och på textanalys av kollegiepro-
tokoll och lärarnas fackliga tidskrift. Flera motstridiga föreställningar om kön 
kommer till uttryck i materialet. Johansson menar att meritokratiska och 
demokratiska principer om allas lika rätt till utbildning och arbete förkunnades, 
särskilt efter andra världskriget då social rättvisa stod i fokus, samtidigt som 
det fanns starka kulturella normer som sa att kvinnor först och främst skulle ta 
hand om hem och familj. Ett liknande resultat framkommer i historikern Lina 
Carls (2004a) avhandling Våp eller nucka? Kvinnors högre studier och 
genusdiskursen 1930-1970. Carls undersöker hur kön konstrueras i förhållande 
till begreppet student i samband med diskussionen om kvinnors högre studier 
under tidsperioden 1930-1970. Fokus för avhandlingen är universitetet och inte 
skolan, men studien ligger mitt avhandlingsarbete nära på så sätt att även Carls 
riktar in sig på föreställningar om kön. Carls undersöker hur en dikotom 
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genusdiskurs både reproduceras och motsägs i materialet som utgörs av bland 
annat studenttidningar, dagstidningar och studentromaner. Även här framkom-
mer således att skilda föreställningar kommer till uttryck. Olika synsätt bryts 
mot varandra, diskursen är inte statisk. Olika sätt att se på saken präglar även 
diskussionerna om flickor och naturvetenskap och teknik. Detta ska jag ta upp i 
nästa avsnitt. 

 

Föreställningar  om  flickor  och  naturvetenskaplig‐teknisk 
verksamhet 
Rekryteringen av flickor och kvinnor till naturvetenskaplig-teknisk verksamhet 
har diskuterats i många decennier och synen på frågan har förändrats över tid. 
Skilda sätt att förstå saken har lett till olika slutsatser om vilka åtgärder som 
kan vara lämpliga. Men även samtida forskare betraktar frågan på olika sätt. 
Även om föreliggande avhandling har en könsteoretisk utgångspunkt ska jag 
inledningsvis ta upp ett par studier som har andra utgångspunkter, men som 
likväl berör avhandlingens tema.  

I det följande behandlas först talet om att stärka flickor och den fokusför-
skjutning som har skett. Därefter kommer ett avsnitt som behandlar könsteore-
tiska studier som förhåller sig till det naturvetenskapliga områdets manliga 
könskodning. 
 
Olika perspektiv på flickors relation till naturvetenskap och teknik 
Stake (2003) har undersökt sambandet mellan elevers självförtroende med 
avseende på naturvetenskap (science self concept) och deras attityder till 
kvinnor inom det naturvetenskapliga området (attitude towards women in 
science). Drygt 300 amerikanska pojkar och flickor deltog i en enkätundersök-
ning. Samtliga deltagare i studien hade ett stort naturvetenskapligt intresse, 
men trots stort intresse och kunskap kunde science self concept vara lågt. Stake 
fann ett samband för pojkars del, men inte för flickors, mellan lågt science self 
concept och en negativ attityd till kvinnor. Stake drar slutsatsen att kvinnor 
inom naturvetenskaplig utbildning bör erbjudas speciella program där de kan få 
stöd och hjälp att stå emot motståndet som kan komma från manliga kamrater 
och framtida kollegor. 

Forskningen fokuserar ibland på flickors självförtroende, rädsla eller ängslan. 
Inom amerikansk forskning talar man om science anxiety. Vid Science Anxiety 
Clinic används beteendeterapi som behandling för flickor som menar att 
”science is not for girls” (Udo, Ramsey & Mallow 2004 s 442). I en studie som 
genomförts på uppdrag av det svenska NOT-projektet8 anger intervjuade lärare 
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och skolledare ”flickornas dåliga självförtroende samt att dagens undervisning 
passar pojkar bättre” (Skolverket & Högskoleverket 1998 s 36) som två av de 
faktorer som förmodas ligga bakom könsskillnaden när det gäller intresset för 
naturvetenskap och teknik. Att ”göra naturvetenskapen mer anpassad till 
flickor” (a.a. s 40) är därför en av de åtgärder som föreslås. ”Uppmuntra och 
stötta eleverna, främst flickorna, så att de törs satsa på en naturvetenskaplig 
utbildning” (a.a. s 40) är ett annat förslag.  

Föreställningen att flickorna inte törs och att de är i behov av stöttning tycks 
vara vanlig inom skolan. I pedagogen Eva Lefflers (2006) avhandling om 
entreprenörskap och företagsamhet i skolan kommer dessa föreställningar till 
uttryck. Ett par av de undersökta skolorna förknippar frågan om flickor och 
teknik med både målet att göra barn och ungdomar mer företagsamma och 
jämställdhet. En skola tar i sin projektbeskrivning upp IT och skriver att ett mål 
är att: ”Stärka flickors självförtroende i arbetet med IT som verktyg i före-
tagsamt arbete” (a.a. s 209). En annan skola uppger i sin projektbeskrivning att 
ingen skillnad görs mellan pojkar och flickor. Trots detta anger man att flickor 
får särskilt uppmärksamhet inom teknikundervisningen. Jämställdhet kan 
förknippas med en jämn könsfördelning i olika grupper, med arbete i köns-
segregerade grupper eller med att flickor ska stärkas. Leffler konstaterar att 
varken resonemang eller arbetssätt präglas av någon konsekvens (a.a. s 211).  

Ytterligare orsaksförklaringar som föreslagits inom internationell forskning 
till att inte fler flickor attraheras av området är könsrelaterade lekerfarenheter, 
flickors och pojkars personliga egenskaper, socioekonomisk bakgrund, 
undervisningsmetoder som passar pojkar bättre, elevers stereotypa uppfattning-
ar om manliga och kvinnliga yrken, att samundervisning förstärker könsstereo-
typa beteenden samt naturvetenskapens maskulina image (Woodward & 
Woodward 1998).  

De åtgärder som föreslås varierar lika mycket som synen på bakomliggande 
förklaringar, men även om orsaksförklaringarna som föreslås kan variera kan 
man generellt se ett mönster i hur synen på flickors relation till området har 
förändrats. Benckert (1992) beskriver en utveckling när det gäller sättet att 
argumentera kring ambitionen att öka rekryteringen av flickor till det naturve-
tenskapliga området. Till en början var utgångspunkten inom forskningen att 
det var flickorna som utgjorde problemet. De ansågs ha fel attityd. Därför låg 
betoningen på att flickors felaktiga inställning och dåliga självförtroende skulle 
korrigeras. Efterhand försköts emellertid problemet från flickorna till lärarna 
och skolan, vilket således innebar att undervisningen kom i fokus. Därefter 
började innehållet i naturvetenskapen diskuteras allt mer. Innehållet kanske inte 
                                                                                                                                 
8 NOT eller NoT står för Naturvetenskap och Teknik. Projektet drevs av Skolverket 
och Högskoleverket. Syftet var att stimulera utvecklingen av naturvetenskap och teknik 
inom såväl grundskolan och gymnasieskolan som högskolan (Skolverket & Högskole-
verket 1997). Projektet avslutades 2003 (Andersson 2005 s 164). 
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var så könsneutralt när allt kom omkring. Tsai (2003) sammanfattar utveck-
lingen med orden, “fixing the girls, fixing the teaching and fixing the science” 
(a.a. s 12). Tsais sammanfattning lyfter således fram hur fokus har förskjutits 
från flickorna, till undervisningen och vidare till naturvetenskapen själv. 

 
Områdets manliga könskodning i fokus 
Det faktum att lärarna i större utsträckning är män inom naturvetenskapen än 
inom andra ämnesområden signalerar att området räknas som manligt. Men 
även klassrumsinteraktionen och undervisningen sänder ofta samma budskap 
(Rosser 1995 s 1-17). Pedagogen Else-Marie Staberg har i en svensk studie 
visat hur detta kan gå till. 

I Stabergs (1992) avhandling, Olika världar, skilda värderingar, hur flickor 
och pojkar möter högstadiets fysik, kemi och teknik, beskrivs hur flickor och 
pojkar både som grupp och som enskilda förhåller sig på olika sätt, både till 
undervisningen och till innehållet i ämnena fysik, kemi och teknik. Intervjuer 
och klassrumsobservationer är de huvudsakliga datainsamlingsmetoderna och 
studien är av longitudinell karaktär. Syftet är att genom ett könsteoretiskt 
perspektiv förstå och synliggöra flickors situation och deras problem när det 
gäller högstadiets fysik-, kemi- och teknikundervisning.9 Det som framkommer 
är att flickor och pojkar har skilda förhållningssätt till ämnena. Detta tolkar 
Staberg utifrån Sandra Hardings teori om hur femininitet och maskulinitet 
konstrueras. En slutsats blir att pojkarnas beteende kan tolkas som att vissa 
pojkar vill markera att ämnena är deras och att flickor inte hör hemma inom 
området. För dessa pojkar är både tuffhet och ett visst mått av teknisk kompe-
tens viktiga komponenter för manligheten. Pojkarna konstruerar maskulinitet 
genom att kritisera flickorna för att de sköter skoluppgifter och läxor. Även de 
pojkar som ägnar mycket tid åt skolarbete förlöjligas av de tuffa pojkarna. 
Konstruktionen av ämnenas maskulinitet kan också utläsas i pojkarnas strävan 
efter att få kontroll över undervisningens innehåll, över de apparater som 
används och över experimentsituationerna. 

Tanken att flickor skulle vara rädda och ta avstånd från dessa ämnen när de 
möter dem i år 7 får inget stöd i studien.10 Däremot har pojkar och flickor ofta 
olika angreppssätt när de tar sig an uppgifter, menar Staberg. Med åren 
förhåller sig flickorna allt mer svala till experimenten som de mer betraktar 
som pojklek, något som roar de barnsliga pojkarna. I konstruktionen av 
femininitet sker ett avståndstagande till både fysik, kemi, teknik och de 
omogna pojkarna. Även flickor som är duktiga och har goda kunskaper inom 
                                                      
 
9 Jfr Staberg 2002 om gymnasieskolans naturvetenskapliga program. 
10 Jfr Berggren (2001 s 276) som beskriver en avvaktande nyfikenhet inför fysikämnet 
hos de intervjuade flickorna när de börjar årskurs 7. Se även Skolverket och Högskole-
verket (1994 s 1f) om att eleverna i årskurs sju upplever de naturvetenskapliga ämnena 
som nya, annorlunda och intressanta. Intresset tycks dock svalna efter hand. 
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ämnena kan ifrågasätta sin förståelse och sin kunskap. Staberg drar slutsatsen 
att föreställningen att de som ägnar sig åt naturvetenskap ska vara objektiva, 
logiska och rationella, vilket samtidigt är egenskaper som förknippas med män 
och manlighet, gör att flickorna både ifrågasätter sin förmåga till logiskt 
tänkande och tar avstånd från ämnena. De flickor som har intresse för ämnena 
och kan tänka sig att fortsätta med dem på gymnasiet kommer främst från 
familjer med hög utbildningsnivå. Fadern har någon typ av naturvetenskaplig 
bakgrund och ger stöd på olika sätt (a.a.).  

Även Heidi Carlone (2004) redogör för liknande föreställningar i en etnogra-
fisk studie från fysikundervisning i amerikansk high school. Studien visar hur 
en traditionell, vad Carlone kallar prototypisk, bild av fysikern, naturvetaren 
och skolans fysikundervisning både reproduceras och utmanas utifrån en 
alternativt utformad fysikkurs. Kursen Active Physics har utformats av en 
erfaren lärare och den bygger på ett undersökande arbetssätt som tar fasta på 
elevernas intressen, sociala frågor och verklighetsnära teman. Undersökningens 
resultat visar att de duktigaste flickorna som hade toppresultat på proven, och 
även presterade bra och var aktiva i den övriga undervisningen, trots detta inte 
uppfattades som blivande fysiker eller naturvetare. Ingen av flickorna stämde 
med bilden av eleven med den rätta talangen och begåvningen för fysik. 
Carlone drar slutsatsen att detta beror på att bilden av den ”rätta fysikbegåv-
ningen” inte utmanades utan till stor del reproducerades i undervisningen, de 
alternativa metoderna till trots. Läraren talade om de naturligt begåvade och 
trots att några flickor klarade sig bättre än pojkarna var det endast pojkar som 
hade den rätta begåvningen enligt läraren. Bilden av en naturbegåvning, mer 
eller mindre ett geni, kvarstod.11 Och detta geni var manligt, inte kvinnligt. Om 
detta tycktes både läraren och eleverna vara överens. 

Svårigheten att utmana den traditionella bilden tas även upp av Gwyneth 
Hughes (2000) i en fallstudie från Science-technology-society (STS), något 
som fått genomslag i Storbritannien. STS är kurser där naturvetenskap och 
teknik sätts in i en tydlig samhällelig kontext. Att på detta vis koppla naturve-
tenskap och teknik till ett socialt sammanhang antas ibland göra ämnena mer 
flickvänliga. Hughes visar dock hur STS blir kurser som förknippas med 
flickor och hamnar vid sidan av den ordinarie naturvetenskapen. Resultatet blir 
att den ordinarie naturvetenskapen inte utmanas och förändras, utan snarare 
befästs, menar Hughes. Dessutom framhåller Nancy Brickhouse (2001; 2003) 
att det inte räcker att vidga ramarna och förändra innehållet. Lärandet måste 
därtill betraktas som intimt förknippat med ett ständigt pågående identitetsska-
pande. När eleverna tar avstånd från skolans naturvetenskapliga ämnen handlar 
det till stor del om att de inte ser en identitet som ”naturvetare” som attraktiv 
och kompatibel med den egna personen och vem de vill bli. Identitetsskapande 
är en komplex process och i den spelar kön stor roll. Kön, identitet och lärande 
                                                      
11 Jfr Skolverket och Högskoleverket (1997) om hur naturvetenskaplig gymnasieutbild-
ning kopplas samman med de ”smarta och riktigt duktiga” (a.a. s 35). 
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hänger ihop och det borde ha stor betydelse för hur undervisningen utformas. 
Skolan måste bli bättre på att ta hänsyn till detta om man vill lyckas med att få 
fler elever intresserade av området, framhåller Brickhouse. Viktigt är också att 
lärare förstår och erkänner elevens naturvetenskapliga intresse, även om det 
inte uttrycks på det sättet som läraren själv är van vid (Brickhouse, Lowery & 
Schultz 2000).  

På liknande sätt har Hughes (2001) undersökt studenters identitetsskapande 
inom naturvetenskapligt område. Precis som Brickhouse vill Hughes under-
stryka områdets komplexitet. Det finns många olika komponenter i identitets-
skapandet. Förutom kön är även klass och etnicitet viktiga inslag. Därför kan 
vissa män, men inte alls alla, finna sig tillrätta inom det naturvetenskapliga 
området. Vissa kvinnliga identiteter (subjektspositioner) är också mer förenliga 
än andra med området. Detta framkommer även i en svensk undersökning om 
hur fysikstudenter i universitetsutbildning skapar sig identiteter som fysiker. I 
studien visar Danielsson (2007) hur studenterna förhåller sig till olika subjekts-
positioner, diskurser och aspekter förknippade med fysik. Med start utifrån en 
analytisk fysikmaskulinitet förhandlar studenterna om en vidare innebörd. I 
processen konstituerar studenterna sin egen identitet och sitt personliga 
förhållande till vad fysik är.  

Även en undersökning av Case & Jawitz (2004) kan exemplifiera resone-
manget om hur identitet och lärande hör ihop. Case & Jawitz gjorde en 
intervjustudie med sydafrikanska blivande ingenjörer av olika kön och etnicitet. 
De fann att erfarenheterna hos vita kvinnor hade stora likheter med erfarenhe-
terna hos svarta män. Forskarna drog slutsatsen att bemötandet på praktik-
arbetsplatserna kunde vara avgörande för studenternas ingenjörsidentiteter. 
Både vita kvinnliga och svarta manliga studenter hade upplevelser av att inte 
bli riktigt accepterade under yrkespraktiken. Detta innebar att de inte blev fullt 
delaktiga i ingenjörskulturen, vilket påverkade både ingenjörsidentiteten och 
lärandet negativt. 

Sammanfattningsvis kan det således konstateras att könsteoretisk forskning 
från undervisningsområdet har lyft fram att naturvetenskapligt lärande bör 
kopplas till både identitetsskapande och föreställningar förknippade med 
området. Vilka dessa föreställningar är och vilka konsekvenser de har fått, 
bland annat för vetenskapen, är frågor som ska diskuteras utförligare i nästa 
avsnitt. 
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Föreställningar relaterade till naturvetenskap och teknik 
Naturvetenskapens manliga könskodning betonas allt mer inom forskningen. 
Nedan ska jag först ta upp hur frågan diskuterats och vad detta kan betyda för 
de flickor som förväntas söka sig till området. Därefter diskuteras några studier 
som tar upp mer generella föreställningar och den ställning som naturvetenskap 
och teknik har haft inom skolan.  
 
Konsekvenser av områdets könskodning 
Att flickor och kvinnor har varit i minoritet inom naturvetenskaplig-teknisk 
verksamhet har diskuteras utifrån olika premisser och med olika fokus (Roger 
& Duffield 2000). Under 1970-talet definierades problemet främst som 
numerär obalans. Naturvetenskapen togs för given och obalansen sågs som en 
fråga som låg hos kvinnorna. De måste ”våga” utbilda sig inom området 
(Berner 2003a). Den kritik som sedan kom mot naturvetenskapen under 1980-
talet kunde emellertid visa att obalansen också fick vetenskapliga effekter. 
Mansdominansen kunde leda till bias när det gällde val av både forskningsfrå-
gor och undersökningsområden. Varken undersökningsdesign eller tolkningar 
av resultat var alltid var så könsneutrala som tidigare hade antagits (Harding 
1986; Keller 1996). Ytterligare kritik under 1980-talet påvisade att föreställ-
ningar om naturvetenskap idéhistoriskt har sina rötter i ett dikotomt (bipolärt) 
tänkande där sådant som associeras med naturvetskap (exempelvis förnuft, 
rationalitet, objektivitet) också associeras med manlighet och motsatsen 
(känsla, irrationalitet, subjektivitet) har knutits till kvinnlighet (Merchant 1984; 
Harding 1986; Schiebinger 1989; Keller 1996). Naturvetenskapens sociala 
konstruktion har därmed fokuserats allt mer. 

Evelyn Fox Keller (1985) var en av de första att relatera Thomas Kuhns 
(1992/1962) resonemang, att forskaren och forskningen inte kan vara opåver-
kad av samhället, till kön. Keller riktade in sig på kopplingen mellan de 
föreställningar som är en del av naturvetenskapen och föreställningar om 
manlighet.  Följande frågor utgjorde startpunkt:  

 
How is it that the scientific mind can be seen at one and the same time as both 
male and disembodied? How is it that thinking “objectively” that is, thinking 
that is defined as self-detached, impersonal, and transcendent, is also under-
stood as “thinking like a man”? (Keller 1992 s 19). 

 
Keller (1992) betonar språkets roll i den vetenskapliga processen. Språket både 
möjliggör och begränsar. Det vi kallar ”naturen” är endast tillgänglig för oss 
genom representationer och dessa representationer är av nödvändighet 
strukturerade av språket och därmed kulturen, framhåller Keller. Det finns 
ingen representation som kan korrespondera med verkligheten på ett oproble-
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matiskt, opåverkat och icke-kulturellt sätt. Forskares språk begränsas av vad de 
har lärt sig att tänka och säga, både som individer och som medlemmar av en 
viss disciplin och av forskarsamhället. Språket begränsas också av vad som 
räknas som väsentligt att göra när forskaren undersöker ett visst område eller 
tar sig an ett visst material. 

Det naturvetenskapliga områdets kopplingar till föreställningar om män och 
manlighet, till vad som inom könsteoretisk forskning brukar kallas maskulini-
tet, är något som komplicerar rekryteringen av kvinnor till området. Ambitio-
nen att öka flickors intresse för ett område som förknippas med män för med 
sig andra implikationer än om målgruppen vore pojkar.  

Kopplingarna till män och manlighet har en bakgrund som är både idéhisto-
risk och politisk. De föreställningar som dagens naturvetenskap bygger på går 
tillbaka till upplysningstiden. Vid den tiden började de privilegier som hade 
tilldelats aristokratin att ifrågasättas. Istället hävdades alla människors lika 
rättigheter, vilket därmed borde inbegripa kvinnor. Ett politiskt dilemma 
uppstod när kvinnor gjorde denna tolkning och argumenterade för sina 
rättigheter och för möjligheter till utbildning. Det fanns farhågor att kvinnorna 
skulle komma att ge avkall på sina plikter som makor och mödrar. Lösningen 
på detta politiska dilemma och på kvinnors krav på rättigheter blev att idén om 
könen som motsatta och komplementära lanserades. De normer för kvinnlighet 
som fick fotfäste under denna tid skildrade kvinnlighet som ett värde för 
moderskapet och hemmet, men som ett handikapp för vetenskapligt arbete. Det 
naturvetenskapliga området blev något som förbehölls män och förknippades 
med manlighet (Schiebinger 1989).          

Föreställningen att naturvetenskapen är ett manligt område och att den 
därmed står i ett motsatsförhållande till kvinnlighet lämnades inte därhän efter 
upplysningstiden utan har tvärtom visat sig livskraftig (Martin 1985 s 25; 
Harding 1986 s 119f; Keller 1992 s 18ff; Benckert 1997; Nichols, Gilmer, 
Thomson & Davis 2003; Sowell 2004 182ff). Fysikämnet har en särskilt stark 
könskodning (Traweek 1988; Thomas 1990 s 109; Benckert 2005), medan 
biologi i betydligt större utsträckning uppfattas som ett ämne som kan passa för 
kvinnor (Easlea 1986 s 134ff; Farenga & Joyce 1999; Howes 2002 s 17f). 
Enligt Brian Easlea (1986 s 136) är anledningen till att fysik uppfattas som det 
mest maskulina området att fysiken undersöker fenomen som inte har med 
mänskligt liv att göra.  

Ulf Mellström (2003) som har studerat den starka kopplingen mellan teknik 
och manlighet talar om olika maskuliniteter. Han menar att teknisk kompetens 
och praktisk färdighet ingår som stora komponenter i en av dessa maskulinite-
ter. Enligt de föreställningar som bär upp denna maskulinitet är män tekniskt 
kompetenta och kvinnor tekniskt inkompetenta. Även denna bild bygger 
således på ett polariserat tänkande. Maskulinitet och femininitet ses som 
motsatser i detta avseende (Jfr Nissen 2003). Trots att kvinnor i stor utsträck-
ning använder sig av teknik och är tekniskt kunniga, betecknas det kvinnor gör 
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inte teknik, just på grund av att teknik har en så stark koppling till maskulinitet, 
menar Mellström. När en kvinna till exempel hanterar sin symaskin definieras 
detta inte som teknisk kompetens (Mellström 2003). Ett annat exempel är 
arbetet som intensivvårdssjuksköterska vilket kräver ett mycket stort tekniskt 
kunnande, men ändå inte associeras med teknik (Berner 2004 s 133). Idén om 
en motsättning mellan kvinnlighet och teknisk kompetens framkommer även i 
Olli Lagerspetz (1990 s 91ff) studie av teknologer i finsk ingenjörsutbildning. 
Både kvinnliga och manliga teknologer ger i undersökningen uttryck för att 
kvinnlighet är något som står i ett motsatsförhållande till yrkesidentiteten som 
ingenjör. Att både vara kvinnlig och expert inom sitt yrke går inte ihop. 
Kvinnlighet uppfattas som något negativt i förhållande till den eftersträvade 
yrkeskompetensen.12  

En slutsats som kan dras är att det innebär en grundläggande fördel att vara 
man inom de områden som associeras med manlighet. För kvinnor kan det vara 
mer problematiskt att passa in (Traweek 1988 s 104; Benckert 1997; Benckert 
& Staberg 2000 s 123ff; Nyström 2007).13 Om många flickor tar avstånd från 
en utbildning inom naturvetenskap och teknik bör det därmed inte förstås som 
en spegling av flickors fördomar eller fel attityder utan snarare som en följd av 
en social realitet (Volman, Eck & Dam 1995). Det ska dock framhållas att de 
egenskaper och områden som förknippas med män och kvinnor kan variera 
mellan olika länder och kulturer (Traweek 1988 s 104; Baker 2003 s 880). Till 
exempel fann anglosaxiska forskare på 1980-talet till sin förvåning att kemi 
förknippades med kvinnor i Thailand (Rennie 2003). Vidare betraktas data-
vetenskap som ett kvinnligt ämne i Malaysia (Mellström 1999 s 71). Vilka 
egenskaper som ska förknippas med ett visst område kan också förändras över 
tid (Sommestad 1992; Wikander 2006). Ett exempel på detta är att de tidigt 
datorintresserade pojkarna och männen betraktades som klena och udda. Med 
tiden förändrades bilden av män och datorer och nu ingår det, åtminstone i en 
form av maskulinitet, att behärska datatekniken (Nissen 1996; Nissen 2003  s 
88).                     

Således bör det naturvetenskapliga områdets manliga könskodning inte ses 
som statisk och oföränderlig. Detta är en viktig utgångspunkt för föreliggande 

                                                      
 
12 Jfr Erson som (2006 s 194f) för ett liknande resonemang i förhållande till dataveten-
skap. 
13 Studier har visat att kvinnor som trätt in i andra starkt manligt könskodade yrken har 
stött på snarlika problem. Yrkesrollen låter sig inte alltid lätt förenas med normerna för 
kvinnlighet. Se exempelvis historikern Johanna Dahlgren (2007) Kvinnor i polistjänst. 
Föreningen Kamraterna, Svenska Polisförbundet och kvinnors inträde i polisyrket 
1957-1971, statsvetaren Cecilia Åse (2000) Makten att se – om kropp och kvinnlighet i 
lagens namn, företagekonomen Anna Wahl (1996) Företagsledning som konstruktion 
av manlighet samt företagekonomen Jaana Kurvinen (2007) The interplay between 
gender and entrepreneurship. Moving in and out of roles. 

 25



avhandlingsarbete. Det samma gäller de naturvetenskapliga ämnenas status och 
plats i skolan, vilket ska utvecklas nedan.  
 
Skolans naturvetenskap och teknik – utrymme och ställning 
Att olika skolämnens status har varierat historiskt framgår i statsvetaren Olof 
Wennås (1966) avhandling Striden om latinväldet, idéer och intressen i svensk 
skolpolitik under 1800-talet.  I avhandlingen beskrivs den politiska debatten 
om läroverkets innehåll och syfte. Under 1800-talet var läroverket inriktat på 
att utbilda män till präster och ämbetsmän. De klassiska språken (latin, 
grekiska och hebreiska) hade en stark ställning och särskilt latin ansågs vara ett 
oumbärligt skolämne, inte bara för blivande präster, utan för alla män som 
skulle tillägna sig kulturell bildning. Att lära sig latin betraktades som nödvän-
digt för att träna det logiska tänkandet. Dessutom ansågs latinstudierna bidra 
till att utveckla själen och en allmän uppfattning i samhällets högre skikt var att 
studier i klassiska språk ”ägde förmåga att fostra till karaktärens och sinnets 
ädelhet” (Wennås 1966 s 88). När medelklassen fick en allt starkare ställning i 
samhället restes krav på att läroverket skulle reformeras och anpassas till det 
nya industrisamhället. Medelklassens representanter argumenterade för att 
läroverket skulle bli mer nyttobetonat och att latinets starka ställning skulle ge 
vika för naturvetenskaperna och moderna språk. Wennås drar i avhandlingen 
slutsatsen att striden om latinets ställning var både en kultur- och klasskamp. 
Föreställningen om latinets överlägsenhet och självklart höga status utmanades 
av idén att det gamla samhället skulle bereda plats för ett nyare där naturveten-
skapen och medelklassen skulle ges större utrymme. 

Även i idéhistorikern Daniel Lövheims (2006) avhandling kan den ovan 
beskrivna konflikten skönjas. I studien, Att inteckna framtiden, läroplansdebat-
ter gällande naturvetenskap, matematik och teknik i svenska allmänna läroverk 
1900-1965, analyseras tre stora läroplansdebatter som pågick i samband med 
tre skolreformer under den angivna tidsperioden. Motsättningen som beskrivs 
är inte längre mellan latin och naturvetenskap, utan mellan humaniora och 
naturvetenskap.  Uppfattningarna är olika om vilket område som ska tillmätas 
det största bildningsvärdet. Föreställningar om hot och löften som knyts till 
framtiden lyfts fram i avhandlingen. Lövheim har identifierat fyra tematiska 
retoriska figurer, argumentationsresurser, som tydligt framkommer i debatten. 
Dessa är nationen, eleven, vetenskapen och kulturen. Nationen används som 
argumentationsresurs på så sätt att undervisningen i naturvetenskap, matematik 
och teknik uppges vara viktig för nationens framtid. I samband med detta 
betonas folkhälsan, fosterlandskärleken och samhällsekonomin. Eleven som 
argumentationsresurs används när naturvetenskapens undervisning och metoder 
framhålls. Undervisningen förknippas med att se, beröra och utföra till skillnad 
mot de humanistiska ämnena som sammankopplas med osjälvständigt memore-
rande. Vetenskapen framträder som en argumentationsresurs i resonemang som 
framhåller vikten av att eleverna måste förberedas för framtida forskning. De 
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naturvetenskapliga ämnena sägs också stå för ett ideal om objektiv kunskap. 
Kulturen är en argumentationsresurs på så sätt att ämnena förknippas med en 
upplyst och sann världsåskådning, men denna argumentationsresurs används 
också ofta negativt för att visa på framtida hot och en materialistisk samhälls-
syn. Lövheim betonar att avhandlingen inte behandlar den färdiga läroplanen 
och dess effekter. Det som lyfts fram är istället föreställningar om en framtida 
läroplan, och vad eventuella förändringar uppges föra med sig. 

Motsättningen mellan naturvetenskap och humaniora behandlas även av 
idéhistorikern Staffan Wennerholm (2005) i avhandlingen Framtidsskaparna, 
vetenskapens ungdomskultur vid svenska läroverk 1930-1970. Här är konflik-
ten central. Wennerholm behandlar dock inte skolpolitiken, utan som titeln 
anger, vetenskapens ungdomskultur, och hur den skapas i en rad aktiviteter och 
umgängesformer, samt hur dessa beskrivs i bland annat naturvetenskapliga 
läroverksföreningars tidskrifter och mötesprotokoll. Wennerholm använder 
gränsdragning (boundary-work) som analytiskt begrepp för att visa hur 
naturvetenskapen och tekniken konstrueras i materialet. Förutom gränsen som 
dras gentemot den otidsenliga religionen och humanioran, dras också en viktig 
gräns mellan ”manligt” och ”kvinnligt”. De ideal som framhävs som veten-
skapliga ideal, såsom självständighet, mod, ambition och individualitet, 
förknippas samtidigt med män och manlighet. Kvinnor och kvinnliga egenska-
per placeras i sin tur utanför vetenskapens gräns. Inom de tekniska läroverken 
är den manliga miljön ännu tydligare och även där odlas en kultur där teknik 
konstrueras som motsatsen till kvinnor och kvinnlighet. 

När det gäller den obligatoriska skolan har teknikämnet genomgått en föränd-
ring beträffande både ställning och innehåll. Ämnet kan sägas ha haft en 
särskilt stark manlig könskodning. Det kallades teknisk orientering och 
infördes som tillvalsämne i 1962 års läroplan. Det var så gott som uteslutande 
pojkar som valde teknisk orientering och syftet var att förbereda dem för 
industri- och verkstadsarbete. När teknik infördes som ett obligatoriskt ämne i 
och med Lgr 80 kom det att ingå i NO-blocket, vilket innebar att inriktningen 
mot verkstadsarbete lämnades (Riis 1996).  

Teknikämnet tycks dock ha haft svårt att hävda sig gentemot de övriga 
naturvetenskapliga ämnena. När lärarstudenter tillfrågades om hur de hade 
upplevt sin egen skoltids teknikundervisning hade många av dem svårt att 
skilja på vad som hade varit fysiklektioner och vad som hade varit teknik-
undervisning (Skogh 1997 återgett i Skogh 2001 s 46). Även Ginner (1996) 
menar att teknikämnet när det blev obligatoriskt alltför ofta kom att bli 
tillämpning av naturvetenskap eller en utökad fysikundervisning. Oklarheten 
om teknikämnets innehåll tycks ha fortsatt även när Lgr 80 lämnades. I Gunilla 
Mattssons (2002) licentiatuppsats, Teknik i ting och tanke: Skolämnet teknik i 
lärarutbildning och skola, framkommer att både elever, lärarstudenter och 
verksamma lärare ger uttryck för att det råder en oklarhet om teknikämnets 
innehåll. En majoritet av eleverna har en otydlig bild av ämnet. De kan ofta inte 
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beskriva vad de hade lärt sig och ibland kan de inte heller redogöra för 
huruvida de haft någon teknikundervisning överhuvudtaget. 

I det förra avsnittet visades att det naturvetenskapliga områdets manliga 
könskodning inte kan betraktas som given och statisk. Mot bakgrund av vad 
som framkommit i de studier som redovisats i detta avsnitt kan följaktligen 
detsamma konstateras när det gäller områdets plats och ställning inom skolans 
värld. Både könskodning, utrymme och status är ett resultat av kulturella 
föreställningar och därmed något föränderligt.  

 

Sammanfattning och kommentar 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att föreställningar relaterade till kön 
har varierat kulturellt och historiskt. De egenskaper, kompetenser och områden 
som tillskrivits kvinnor respektive män har skiftat. Detta har i sin tur haft 
betydelse för skola och utbildning. Vidare har det naturvetenskapliga områdets 
manliga könskodning, och de konsekvenser könskodningen får, undersökts 
relativt väl inom forskningen. Ett grundläggande problem är att ”kvinnlighet” 
är mer svårförenligt med en egen identitet som ingenjör eller fysiker än vad 
”manlighet” är.  

Naturvetenskapen kan betraktas som en social praktik med ett innehåll och en 
ställning som inte är självskrivna och som följaktligen har varierat historiskt. I 
kampen för att vinna eller behålla status har naturvetenskapen konstruerats som 
motsatsen till andra ämnen och områden. När det gäller naturvetenskapens 
ställning inom skolväsendet har det funnits en motsättning, först till latin och 
sedan till humaniora. Naturvetenskapen har allt mer kommit att förknippas med 
objektiv kunskap, upplysthet, självständighet och individualitet. Dessa 
egenskaper har också länkats till män och manlighet. Även teknik som särskilt 
ämne inom den obligatoriska skolan har förändrats både när det gäller innehåll 
och ställning. 

Ovanstående sammanfattning utgör utgångspunkt för föreliggande studie. 
Framför allt har jag tagit fasta på föränderligheten, att vad som ska förknippas 
med ett visst kön, yrke eller område, inte är en gång för alla givet, utan varierar 
över tid och beroende på sammanhang. Mot bakgrund av detta framstår det 
som angeläget att studera vilka idéer och föreställningar om främst kön, men 
också om det naturvetenskapliga området, som kommit till uttryck inom den 
svenska skolpolitiken de senaste decennierna. Detta bör vara särskilt intressant 
med tanke på att synen på frågan om ”flickor och naturvetenskap och teknik” 
av allt att döma har varierat över tid och att utgångspunkterna kan diskuteras. 
Trots att – eller kanske just för att – frågan har varit något av ett ständigt 
återkommande tema inom skolan, tycks bakomliggande föreställningar och 
utgångspunkter tas för givna.  

Avhandlingen skrivs inom det tvärvetenskapliga ämnet pedagogiskt arbete, 
en vetenskaplig disciplin som syftar till att ”pedagogiskt yrkesverksamma ska 
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kritiskt undersöka, granska och problematisera betingelser och innehåll i 
verksamheten.”14 Som framgått förefaller det mig angeläget att problematisera 
sådant som förväntningar att skolan i större utsträckning ska medverka till 
rekryteringen av flickor till naturvetenskap och teknik. Min förhoppning är att 
föreliggande studie kan komma till användning i en fortsatt granskning, både 
av den innebörd kön har inom skolväsendet och av de könsspecifika krav som 
riktas mot skolan. Det område som behandlas i studien ligger också inom den 
pedagogiska disciplinen. Avhandlingen är ett könsteoretiskt bidrag till 
utbildningshistoria och utbildningssociologi. Dessutom tangeras både idéhisto-
ria och statvetenskap. 

                                                      
14 Studieplan för forskarutbildning i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet 2000-05-
08. 
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3 TEORETISKT RAMVERK  

Könsteori 
Det resonemang Britt-Marie Thurén (1996; 2000; 2002a; 2002b), professor i 
genusvetenskap, för om genus och genusordning utgör studiens könsteoretiska 
utgångspunkt. Genus har emellertid på senare år, kanske särskilt inom skolan, 
allt mer kommit att användas som ett vardagsord, frikopplat från sin vetenskap-
liga betydelse och med oklar innebörd. Jag har därför känt mig alltmer 
obekväm med genusordet (Jfr Thurén 2003 s 15). Av dessa orsaker kommer 
kön och könsordning, att användas, utom när någon specifik teoretiker 
refereras.15 I dessa fall anges teoretikernas egna begrepp. I det följande ska de 
ovan nämnda och ytterligare några könsteoretiska begrepp presenteras. 
 
Kön och genus 
Thurén (1996), som är antropolog, skriver att så vitt vi vet präglas alla 
samhällen av någon form av genusordning. Egenskaper, färger, kläder, yrken 
och så vidare genusifieras (könskodas),16 vilket innebär att de klassas som 
kvinnliga eller manliga. Genusordningarna ser dock olika ut världen över. Det 
som anses kvinnligt i en kultur kan anses manligt i en annan, vilket också 
berörts i föregående kapitel.  

Ytterligare aspekter som kan variera mellan olika genusordningar är räck-
vidd, styrka och hierarki (asymmetri). Räckvidd syftar på hur mycket i 
samhället som genusifieras. Thurén exemplifierar med Bali där män och 
kvinnor klär sig ungefär likadant och utför ungefär samma arbetsuppgifter, 
vilket innebär en smal räckvidd. Begreppet styrka avser huruvida överträdelser 
straffas med sanktioner. Att som man utföra ett kvinnligt göromål, respektive 
att som kvinna utföra en manlig syssla, kan vara förknippat med olika grader av 
skamkänslor och omgivningens fördömande. Styrkan är svag om brott mot 
genusnormerna lätt godtas, till exempel om förklaringen hänvisar till att 
speciella omständigheter gjorde att det blev mer praktiskt att bortse från 
normerna. Hierarki syftar på huruvida någon av genuskategorierna tillskrivs 
högre status och/eller står som norm i olika sammanhang. Hierarki avser alltså 
den maktaspekt, asymmetri eller obalans som kan finnas i genusordningen, det 
                                                      
15 För en utförlig diskussion om kön och genus som analytiska begrepp, se Gothlin 
(1999) Kön eller genus? 
16 Den engelska beteckningen för att genusifiera eller könskoda är verbet ”gender”. Om 
något var genusifierat/könskodat blir formuleringen, ”it was gendered” (Thurén 1996). 
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vill säga mellan män och kvinnor. Thurén liknar beskrivningen av ett samhälles 
genusordning vid en stillastående bild av en rörlig verklighet. Bilden är en 
förenkling som kan visa på mönster, men inte avbilda den komplexa verklighe-
ten. I den ständigt pågående praktiken, som skapar och återskapar tillvaron med 
dess normer och konventioner, förhåller vi oss till genusordningen på olika sätt. 
Vi anpassar oss ibland, töjer på gränserna, hittar nya lösningar, omförhandlar, 
gör motstånd och ibland handlar vi på ett sätt som ingen förväntar sig (a.a.).  

Historikern Yvonne Hirdmans (1988; 2001) begrepp genuskontrakt fångar 
hur vi måste förhålla oss till normerna samtidigt som de kan diskuteras och 
omförhandlas. Genuskontraktet är ett begrepp som beskriver sociala konven-
tioner, kulturella ”överenskommelser” om hur innehållen i begreppen manligt 
och kvinnligt ska förstås. Begreppet avser hur män och kvinnor ska vara, 
uppfattas, vem som ska göra vad, skyldigheter och rättigheter, vilken arbetsför-
delning som sägs vara mest ”naturlig” och så vidare. Ordet kontrakt kan 
vilseleda, då det kan föra tankarna till en helt frivillig överenskommelse. Det 
kan också tvärt om förknippas med ett bindande avtal som inte lämnar något 
handlingsutrymme till individen. Det bör därför framhållas att det finns gränser 
för både tvånget och frivilligheten. Genuskontraktet ärvs från tidigare genera-
tioner och man kan i viss mån säga att det påtvingas oss, men man måste 
samtidigt ha i minnet att vi kan förhålla oss på olika sätt och att det ständigt 
omtolkas, omförhandlas och omarbetas. Hirdman skriver: 

 
Ty vad begreppet vill ringa in är det strukturella tvång som båda kön tyngs 
under, som av ett gemensamt ok de inte kan ruska av sig – samtidigt som det 
antyder en möjlighet till förhandling, men också en förståelse av de upplevda 
fördelarna av den styrda överenskommelsen. Ett begrepp för att ta bort den 
konstruerade motsättningen mellan ”struktur” och ”aktör” och istället klistra 
ihop dem, låsa dem till varann (Hirdman 2001 s 84). 

Det Hirdman (2001) pekar på är att kulturella normer, seder och oskrivna regler 
påverkar oss. Vi måste förhålla oss till dem, även om utfallet är oskrivet. Detta 
för också med sig att villkoren för kvinnor och män blir olika. Vissa saker blir 
lättare för kvinnor och svårare för män, och vice versa. I den vardagliga 
praktiken är det dessutom andra saker som spelar in och samverkar med 
genusordningen. Till exempel kan samhällsklass, position, sexualitet och 
etnicitet förstärka eller försvaga den betydelse kön/genus för med sig.  

Det brukar sägas att genusbegreppet ska förstås som relationellt och att det 
rymmer en maktaspekt (Fürst 1999). Med relationellt avses att manligt genus 
och kvinnligt genus konstrueras i relation till varandra. Ett yrke som räknas 
som kvinnligt är inte manligt. En granskning av föreställningar om flickor är 
därmed också en granskning av föreställningar om pojkar. Idéer om det ena 
könet bärs upp genom idéer om det andra (Reay 2006 s 117). Maktaspekten 
syftar på det Thurén benämner hierarki, alltså den asymmetri eller obalans som 
kan finnas i hur män/manligt och kvinnor/kvinnligt värderas, ges status och hur 
resurser fördelas. Thurén (1996; 2003) framhåller vikten av att en genusanalys 
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försöker fånga variationer och komplexitet. Författaren argumenterar därför för 
att vi inte ska utgå ifrån att manligt genus har ett högre värde, utan att detta bör 
vara en empirisk fråga. Variationer förekommer när det gäller olika aspekter 
som har med genus att göra och därför bör inget tas för givet på förhand. Detta 
är en uppfattning som jag ansluter mig till. Tydliga exempel på variationer 
inom samma område beskrivs av organisationsteoretikern Lena Abrahamsson 
(2000) som har undersökt könsmönster inom industriföretag. Trots att alla de 
företag som beskrivs i Abrahamssons fallstudie bedriver teknisk industripro-
duktion inom samma region varierar könsmönstren. Inom några företag är 
könssegregeringen stark och många arbetsuppgifter är könskodade, men 
variationer mellan olika avdelningar förekommer. Ett företag i studien visar på 
svag könssegregering med få könskodade arbetsuppgifter överlag. 

Genus avser således de föreställningar vi har om manligt och kvinnligt, men 
också om vad som blir konsekvenserna av dessa föreställningar. Utifrån ett 
genusperspektiv är den könssegregerade arbetsmarknaden varken ett uttryck för 
kvinnors och mäns ”naturliga” och inre olikheter eller en anomali. Könssegre-
gationen ska istället ses som en konsekvens av att kön är en mycket viktig 
sorterande princip och att hela samhället genomsyras av en könsordning som 
gör att pojkar/män och flickor/kvinnor lever under olika villkor. De kulturella 
normer och förväntningar som pojkar möts av skiljer sig från de normer och 
förväntningar som riktas mot flickor. Då en persons handling ofta bedöms på 
olika sätt beroende på om personen är man eller kvinna, innebär detta att ett 
och samma beteende eller val kan ses och tolkas som egendomligt eller 
opassande för män medan det passerar som mer självklart för kvinnor och vice 
versa.  

Filosofen Sandra Harding (1986) definierar genus som en grundläggande 
kategori, ett sätt att värdera och ge betydelse samt ett sätt att organisera sociala 
relationer. Betydelsetillskrivningen sker ofta genom dikotomier, vilket innebär 
att det som benämns manligt blir motsatsen till det som benämns kvinnligt. 
Värderingen är asymmetrisk på så sätt att det som förknippas med män tenderar 
att tillskrivas högre status än det som förknippas med kvinnor. Vidare betonar 
författaren att genus måste betraktas utifrån ett helhetsperspektiv där tre nivåer 
spelar in; symboliskt (ideologi, normer och idéer), strukturellt (traditioner, 
social interaktion och organisering av arbete) och individuellt genus (individ-
uell könsidentitet). Dessa tre nivåer samverkar och går in i varandra. Enligt 
Harding är det två faktorer som gör att ett konventionellt sätt att förstå kön inte 
kan förklara könssegregationen inom till exempel det naturvetenskapliga 
området. För det första blir analysen ofullständig om inte alla tre nivåer och hur 
de samverkar studeras. För det andra måste asymmetrin mellan kvinnligt och 
manligt genus uppmärksammas.  

En närmare beskrivning av hur de vetenskapliga begreppen används i analy-
sen av det empiriska materialet ges i metodkapitlet under rubriken ”Analysred-
skap”. 
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4 SYFTETS PRECISERING 
Flera skolämnen och utbildningar är könskodade. Könskodningen ska dock inte 
ses som statisk. Den är tvärt om något som kan utmanas, omförhandlas och 
förändras. Inom skolan har försök att bredda könsgränserna gjorts.  Det är 
särskilt det manligt könskodade området naturvetenskap och teknik som har 
blivit föremål för återkommande åtgärder. Temat flickor och naturvetenskap 
och teknik har på olika sätt formulerats som ett skolpolitiskt problem, både 
inom Sverige och internationellt. Frågan kan, som tidigare framhållits, 
betraktas som något av en symbolfråga inom området utbildning och kön. 
Temat har återkommit i flera decennier inom svensk skola, ändå har relativt lite 
intresse ägnats åt att klargöra hur det ska förstås. Vad som är det huvudsakliga 
bekymret och vilka premisser problemdefinitionen rymmer har ofta lämnats 
därhän. Vad problemet är och hur lösningen ser ut tycks stå helt öppet för 
tolkning. Men hur en fråga, en uppmaning eller ett politiskt mål uppfattas och 
definieras är alltid avgörande för vilka åtgärder som sedan genomförs (Edel-
man 1988).  

Tidigare forskning kan visa på exempel där flickor uppfattats som problem 
för att de inte valt att gå vidare inom det naturvetenskapliga området i önskad 
eller förväntad utsträckning. I andra fall har rekryteringshindren antagits ligga 
hos lärare och skolan. Flickor och naturvetenskap har ibland blivit liktydigt 
med skolans jämställdhetsarbete, vilket väcker frågor om vilket synsätt som 
ligger bakom en sådan jämställdhetsdefinition. Jämställdhet är dessutom ett 
politiskt mål vars innebörd har förändrats över tid och som tenderar att tolkas 
på olika sätt (Gannerud 1999 s 61f; Mark 2000; Hedlin 2004a; Hedlin 2004b; 
Magnusson 2006 s 19f). 

Det har också uppmärksammats att det i hög grad är flickor som förväntas 
söka sig till manligt könskodade områden. Flickor uppmanas förändra sig, 
medan motsvarande förväntningar inte riktas mot pojkar i samma utsträckning 
(Cwejman & Fürst 1990 s 106; Skolverket 1997 s 5; Staberg & Assarsson 1997 
5f; Hjälmeskog 2000 s 212; Weiner & Berge 2001 42f; Tallberg Broman 2002 
s 172). Detta kan kopplas till att de idéer och normer som förknippas med 
flickor skiljer sig från de idéer och normer som länkas till pojkar, vilket i sin tur 
gör att det framstår som angeläget att undersöka vilka könsspecifika förvänt-
ningar i övrigt som kommer till uttryck inom skolpolitiken. 

Jag har valt att först och främst undersöka och problematisera olika synsätt 
på kön inom skolpolitiken. Dessa olika synsätt ska sedan relateras till vad som i 
samma material kan utläsas om naturvetenskap och teknik. Eftersom frågan om 
kön och naturvetenskap främst tycks ha diskuterats inom grundskolan har 
grundskolans läroplaner varit utgångspunkt för avhandlingsarbetet.  
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Huvudsyftet med avhandlingsarbetet är att analysera olika synsätt på kön 
inom svensk skolpolitik, så som de framträder i grundskolans läroplaners 
förarbeten över tid. Ett delsyfte är att analysera vad dessa synsätt betyder 
i relation till samma dokuments utsagor om naturvetenskap och teknik. 
Avsikten är att därmed nå en djupare kunskap om det inom skolan 
återkommande temat ”flickor och naturvetenskap och teknik”. 
 
 
I de skolpolitiska dokumenten fokuseras följande: 
 

• Idéer och normer länkade till flickor/ kvinnor och pojkar/män, det vill 
säga till kön 

• Skolämnen, arbetsuppgifter, yrken, redskap, aktiviteter, traditioner och 
dylikt länkade till kön 

• Könsspecifika förväntningar och krav  

• Idéer, könskodningar, normer, egenskaper, aktiviteter etcetera länkade 
till naturvetenskapligt-tekniskt område och dess skolämnen 

• Hur kön relateras till naturvetenskapligt-tekniskt område och dess 
skolämnen 

• Hur etablerade idéer upprepas eller omskapas 

 

Avgränsningar och förtydliganden av fokus 
Något ska också sägas om avhandlingens avgränsningar och fokus. Under 
avhandlingsarbetets gång har vikten av att förtydliga studiens utgångspunkter 
blivit allt mer uppenbart, vilket gör att några punkter nu särskilt ska betonas. 
Framför allt är det aktörernas roll som tenderar att missuppfattas.   

Arbetet är inriktat på idéer och föreställningar knutna till kön, och även till 
naturvetenskap och teknik. Det är således idéer och diskurser, inte aktörer, som 
undersöks. Detta innebär att vem som framför vad och varför är frågor som 
faller utanför studiens fokus. Huruvida en utsaga kommer från regeringen eller 
från en mindre känd remissinstans är visserligen av stor betydelse för vilka 
konsekvenser utsagan kan antas få för framtida politiska beslut. Men då det är 
sättet att resonera om och förstå olika aspekter som undersöks, är aktörernas 
position av underordnad betydelse i just den här avhandlingen. Detta gäller 
också aktörernas motiv. Även hur det sedan blev och vilka idéer som kom att 
realiseras i praktiken faller utanför studiens syfte och frågeställningar. 
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Genus, det vill säga föreställningar om kön, är studiens huvudfokus vilket 
innebär att konstruktioner av kön kommer att lyftas fram. Detta innebär inte att 
kvinnor och män av kött och blod betraktas som konstruktioner (Jfr Lökken 
2002 s 36f). Föreliggande avhandling är en textanalys med syftet att redogöra 
för hur kvinnor/kvinnligt och män/manligt konstrueras i skolpolitiska texter. De 
konstruktioner (föreställningar/normer/bilder/tankefigurer) som kan utläsas 
kommer att redovisas och diskuteras. 

Frågor om kön är ofta intimt förbundna med andra typer av kategoriseringar, 
inte minst när det gäller skolan. Många historiska studier har ett klassperspek-
tiv. I andra arbeten undersöks olika villkor kopplade till etnisk bakgrund. 
Heteronormativitet, att både kvinnor och män har att förhålla sig till förvänt-
ningar om en heterosexualitet som tas för given, är ytterligare en aspekt som 
kommit att studeras allt mer. En avgränsning måste dock göras och även om till 
exempel samhällsklass kommenteras vid flera tillfällen ska det framhållas att 
detta perspektiv ligger utanför studiens fokus. 
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5 METOD  

I kapitlet presenteras först forskningsansats och därefter material och urval. 
Sedan följer en beskrivning av studiens tillvägagångssätt. I samband med detta 
redovisas hur det empiriska materialet har hanterats samt hur de teoretiska 
begreppen har använts som analytiska redskap. Slutligen behandlas frågor om 
tillförlitlighet och giltighet. 
 

Forskningsansats 
Studien utgår ifrån en socialkonstruktionistisk ontologi där uppfattningar, 
föreställningar och diskurser är centrala begrepp. Vad detta innebär ska 
redogöras för nedan.  
 
Uppfattningar och föreställningar 
Det som beskrivs i samtal och texter skildras med ett ordval och på ett sätt som 
ger uttryck för specifika idéer om sakernas tillstånd. Formuleringarna säger 
något om hur det är möjligt att se på utbildning, skola, naturvetenskap, kön och 
så vidare i den aktuella tiden och kulturen. De formuleringar som förs fram 
bygger på olika typer av föreställningar. Med begreppet föreställningar åsyftas 
de mer övergripande antaganden som utgör grunden för hur omgivningen 
uppfattas och tolkas. Föreställningar kan beskrivas som de ”glasögon” genom 
vilka vi varseblir världen och gör tillvaron begriplig. Föreställningar får följder 
på så sätt att de ofta styr vårt handlande på ett oreflekterat och omedvetet sätt. 
Om uppfattning syftar på en konkret utsaga där något sägs muntligt eller 
skriftligt, så syftar föreställningar på de antaganden som utsagan vilar på. Det 
är alltså frågan om två olika nivåer (Zetterström 1988, Henckel 1990, Månsson 
2001). Ett exempel får illustrera begreppens olika innebörder: ”Ingenjörsyrket 
är ingenting för flickor” är en uppfattning som kan uttryckas direkt. Bakom 
denna uppfattning finns föreställningen att kön, åtminstone i vissa fall, bör 
avgöra yrkesvalet och att det finns yrken som är reserverade för pojkar. 

Asplunds (1979 s 150ff) begrepp tankefigur kan definieras som en kollektiv 
föreställning, en grundläggande underliggande tankemodell, inte sällan med 
idéhistoriska rötter, som vi ofta inte är medvetna om, men som ändå styr vårt 
tänkande och handlande. Hirdman (1988 s 51) talar om tankefigurerna ”män” 
och ”kvinnor”. Hur gärna vi än skulle vilja förhålla oss på ett könsneutralt sätt 
till andra människor tenderar dessa tankefigurer, med alla de föreställningar 
som är knutna till dem, att gång på gång påverka vårt tänkande och handlande. 
Kategorierna kvinnor och män kan vara problematiska på så sätt att de tenderar 
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att begränsa våra tankar. Kategorierna är dock en realitet och trots att varken 
kvinnor eller män är enhetliga grupper måste alla kvinnor på ett mycket 
påtagligt sätt, och i sitt identitetsskapande, förhålla sig till föreställningar och 
förväntningar som knyts till kvinnor/kvinnligt. På samma sätt måste alla män 
förhålla sig till föreställningar och förväntningar som förknippas med män och 
manlighet (Hedlin 2006 s 41).  

 
Diskurser 
Diskurs kan definieras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller 
ett utsnitt av världen)” (Jørgensen & Phillips 2000 s 7). Diskursbegreppet utgår 
ifrån förhållandet att vi inte kan uppleva och skapa kunskap om omgivningen 
på annat sätt än genom de begrepp, kategorier och språk vi redan har. Vår 
kunskap om världen kommer därför alltid att vara tydligt beroende av den tid 
och kultur som vi lever i. Diskurser är ”socialt konstruerade betydelsesystem 
som kunde ha varit annorlunda” (Jørgensen & Phillips 2000  s 28). Författarna 
ger ett exempel med en översvämning. Huruvida översvämningen förstås och 
uppfattas utifrån en religiös diskurs, som ett uttryck för Guds vrede, eller 
utifrån en naturvetenskaplig diskurs, kommer att avgöra vilka åtgärder 
människor kommer att vilja vidta. Varken en religiös diskurs eller en naturve-
tenskaplig diskurs ska dock förstås som någonting entydigt. Det kan till 
exempel finnas flera olika religiösa diskurser, även inom en och samma 
religion. Inom en viss kristen diskurs kan barn betraktas som syndiga varelser, 
vilka måste tuktas och agas. Inom en annan kristen diskurs kanske barn ses som 
den allra dyrbaraste gåvan från Gud. Barn kommer att behandlas olika 
beroende på vilken av dessa diskurser som bemötandet sker utifrån (a.a. s 15f). 

Widerberg (2002 s 156f) definierar diskurs som ett metasamtal där det finns 
förväntningar på hur något ska uttryckas. Olika diskurser kan överlappa och 
understödja varandra, men de kan också vara motstridiga och till synes 
oförenliga. Denna motstridighet är central för diskursteoretikerna Ernesto 
Laclau och Chantal Mouffe. De betonar att språket är präglat av en grund-
läggande instabilitet, vilket innebär att begrepp och diskurser inte kan fixeras 
en gång för alla. Språket är strukturerat i mönster (diskurser) som både bevaras 
och förändras när människor använder det. Samma ord, eller tecken, länkas till 
olika egenskaper och innebörder i skilda sammanhang. Det finns alltid någon 
form av mångtydighet eller motstridighet. Den diskurs som etableras står i 
motsättning till andra diskurser, som konstituerar verkligheten på andra sätt, 
och som hotar att undergräva den. Det pågår dessutom en mer eller mindre 
öppen förhandling eller diskursiv kamp där olika sociala krafter, till exempel 
politiska grupper, försöker få genomslag för sina definitioner av ett visst 
begrepp och för sin diskurs, sitt bestämda sätt att se på världen eller ett visst 
problem. Utgångspunkten för diskursteorin är att vår sociala omvärld konstrue-
ras diskursivt på ett visst sätt. Vi behöver ett visst mått av ordning för att över 
huvud taget kunna orientera oss i tillvaron, men samtidigt kunde det sociala ha 
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konstruerats på ett annat, alternativt, sätt. De beskrivningar och betydelser som 
fastslås kunde ha varit annorlunda. Detta betyder emellertid inte alls att det 
sociala kan formas hur som helst i en given situation eller i ett givet ögonblick. 
Tvärtom finns det en stor tröghet i den sociala konstruktionen. Det finns givna 
strukturer som visserligen inte är orubbliga, men som formar oss och som gör 
det svårt att tänka annorlunda. Bestämda diskurser kan stå relativt stabila vid 
vissa historiska tidpunkter. Det finns självklarheter som inte ifrågasätts, men 
det är alltid temporärt. Förr eller senare kommer de att utmanas av andra 
diskurser (Laclau & Mouffe 2001 s 105-131).  

Då diskurser organiserar kulturellt accepterade föreställningar måste vi 
använda oss av dem för att bli förstådda. Fahlgren (1999 s 278) framhåller att 
möjligheten att helt frigöra sig från alla diskurser är lika osannolik som att vi 
skulle kunna frigöra oss från våra kroppar. Hur aktivt vi kan agera i förhållande 
till diskurser är dock något olika teoretiker har skilda uppfattningar om. Den 
kritiska diskurspsykologin, med företrädare som Potter & Wetherell, betonar 
subjektets aktiva förhållningssätt, medan Laclaus & Mouffes diskursteori ser 
diskurserna som mer tvingande strukturer (Jørgensen & Phillips 2000 s 24).  

Laclau & Mouffe (2001) framhåller dock att diskurser aldrig är statiska. Alla 
diskurser, även de hegemoniska, de alla tar för givna, kommer förr eller senare 
att utmanas. Föreliggande studies utgångspunkt är i linje med det förstnämnda 
synsättet, vilket innebär att vi kan välja att ta vissa diskurser i bruk, medan 
andra kan väljas bort. Vi kan också förhålla oss på olika sätt till den diskurs 
som används, men vi har varken full valfrihet eller obegränsat handlings-
utrymme. De olika valen och förhållningssätten behöver inte heller vara 
avsiktliga och medvetna. Psykologen Eva Magnusson (1996 s 43) talar om 
språkparadoxen. Den som tar till orda både kontrollerar språket och begränsas 
av det. Dessutom varierar möjligheter och begränsningar beroende på situatio-
nen. Olika val tenderar att ”kosta” olika mycket för olika personer och vissa 
alternativ kan framstå som omöjliga. Subjektets möjligheter beror alltid på 
sammanhanget. Historikern Gro Hagemann uttrycker det på följande sätt: 

 

Att vara subjekt i förhållande till vissa givna existensbetingelser innebär inte 
att man berövas alla valmöjligheter. Vad det innebär, är att valmöjligheterna 
inte är obegränsade. Valmöjligheter finns både i konflikter mellan olika dis-
kurser och i motsägelser och mångtydigheter inom var och en av dem. Efter-
som diskursen per definition är delad, innehåller den såväl en kollektiv som en 
individuell aspekt. Den fastställer premisserna för en möjlig praxis. Men efter-
som premisserna aldrig är självklara, utan tvärt emot omstridda, erbjuder de 
utrymme för självständiga handlingar (Hagemann 2004 s 180). 

 
En diskursiv analys undersöker mönster och motstridigheter i det som sägs 
eller skrivs. Genom att normer, ideal och föreställningsmönster lyfts fram och 
synliggörs blir analysen även en maktanalys som visar på olika gruppers 
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handlingsutrymme. Vad som faller inom det normala och därmed underlättas 
respektive vad som faller utanför det normala och således blir svårare kan 
exponeras i analysen (Bergström & Boréus 2000 s 225). Utifrån en utgångs-
punkt att den sociala konstruktionen av de naturvetenskapliga skolämnena bör 
lyftas fram (Gilbert 2001; Letts 2001a; Letts 2001b) kan också dessa ämnen 
studeras diskursivt. Detta innebär att det blir angeläget att undersöka vilka 
idéer, normer, aktiviteter etcetera som länkas till området och ämnena i 
texterna.                                                          

Av det ovan beskrivna sättet att använda diskursbegreppet följer att både 
flickor och pojkar som siktar på ett yrkesval som är otraditionellt med avseende 
på kön, måste förhålla sig till diskurser som anger att de inte gör ett förväntat 
val. En flicka som tidigt riktar in sig på att i framtiden bli fysiker kommer att 
väcka andra föreställningar, och andra reaktioner, än om hon hade planerat att 
bli sjuksköterska. Oavsett om hon möts av misstro eller uppmuntran så måste 
hon förhålla sig till en diskurs där hon positioneras som mer eller mindre 
avvikande. 17 

Syftet med en diskursteoretisk analys är således att undersöka föreställningar, 
normer och möjlighetsutrymme. Det innebär att sådant som att ta reda på om 
det som sägs överensstämmer med en verklighet bakom de utsagor som 
granskas faller utanför syftet. Den diskursiva analysen fokuserar inte heller 
aktörer, eller de motiv som kan tänkas styra olika aktörers handlande, eftersom 
det är talet i sig som studeras (Bergström & Boréus 2000 s 29, 235f). Dessa två 
grundpremisser är avgörande för att förstå föreliggande studies utgångspunkter. 

 

Material och urval 
Inledningsvis var intentionen att göra en mindre omfattande dokumentstudie 
och därtill en intervjustudie. Tanken var att de föreställningar och diskurser 
som framkom i intervjustudien skulle relateras till dokumentstudiens resultat. 
Fyra NO-lärare inom grundskolan intervjuades våren 2006. Men då resultatet 
visade sig bli alltför förväntat i relation till tidigare studier om NO-lärares 
uppfattningar och praktik antogs att en fördjupad dokumentstudie, utifrån ett 
mer omfattande material, skulle ha större utsikter att bidra med nya kunskaper.  

Föreliggande dokumentstudie har grundskolans samtliga läroplaner som 
utgångspunkt för materialurvalet. Genom att ha läroplanerna som utgångspunkt 
för urvalet görs nedslag i skolpolitiken vid vissa givna tidpunkter som kan 
sägas vara särskilt intressanta ur ett skolpolitiskt perspektiv. Det som granskas 

                                                      
 
17 Jfr Ingrid Jorfeldt (2004 s 136, 141) och Hans Robertsson (2002 s 24) om manliga 
sjuksköterskestudenters upplevelser samt Anna Wahls (1992 s 167) som tar upp 
kvinnliga civilingenjörers studietid och Minna Salminen-Karlsson (2003) om förvänt-
ningar på studenter vid tekniska högskolor. 
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är de ideologiska läroplanerna. Med begreppet ideologisk läroplan åsyftas de 
politiska dokument som vittnar om hur den slutgiltiga, formella läroplanen har 
arbetats fram och vilka tankar som ligger i tiden (Eklund 2003 s 40f). Vilka 
dokument som ska inkluderas i den ideologiska läroplanen är dock inte helt 
självklart. I första hand avses den formella läroplanens förarbeten (Eklund 
2003 s 41). Dessa är i huvudsak utredningar och propositioner som ger 
bakgrund och ökad förståelse för hur läroplanstexten ska tolkas. I studien 
innefattas också alla följdmotioner, det vill säga riksdagsmotioner som 
inlämnats med anledning av propositionerna. Dessutom ingår samtliga 
protokoll från de riksdagsdebatter som följt. Utredningstexter kan betraktas 
som särskilt intressanta då de ger riklig information, de sätter in skolfrågorna i 
ett samhälleligt sammanhang och experter kommer till tals (Landström 2004 s 
111). Propositioner visar regeringens ställningstagande. I motionerna lägger 
riksdagsledamöterna partivis, gruppvis eller enskilt, fram sina synpunkter och 
förslag. Minst formella är protokollen från riksdagsdebatterna där talarna 
ibland har förberett sina inlägg, men också många gånger talar fritt och 
spontant.18 Det är fullt tänkbart att även omfatta utredningar, propositioner och 
ytterligare dokument som berör andra områden i samhället än skolans. Jag har 
dock varit återhållsam med att vidga ramarna för den ideologiska läroplanen.19 
Endast ett dokument, förutom de utredningar, propositioner, motioner och 
riksdagsprotokoll som direkt föregår läroplanerna har inkluderats i materialet. 
Dokumentet utgörs av en rapport som gäller Lpo 94. En arbetsgrupp fick i 
uppdrag att förtydliga och konkretisera läroplanens syn på kön och jämställd-
het. Arbetsgruppens rapport har därför fått ingå i urvalet. Detta dokument tar 
också explicit upp ambitionen att få fler flickor att intressera sig för naturveten-
skap och teknik.  

Granskningen tar sin början i grundskolans allra första läroplans förarbeten. 
Till dessa räknas 1946 års skolkommissions betänkande, SOU 1948:27, och 
propositionen 1950:70, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående 
riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling. I dessa dokument diskuteras 
                                                      
 
18 Förenklat är ordningen följande. En utredning tillsätts. Den färdiga utredningen 
(betänkandet) sänds på remiss till berörda instanser. En proposition formuleras där 
regeringen tar ställning till utredningens förslag. I propositionen redogörs även för 
remissinstansernas svar. Propositionen inlämnas till riksdagen. Därefter kan motioner 
(följdmotioner) i ärendet lämnas in under en begränsad tid. Debatt hålls i riksdagen och 
sedan tas beslut. 
19 Då det är politiska dokument som granskas innefattas inte de läroplansförslag som 
utarbetats av skolöverstyrelsen. Däremot innefattas utredningar, vilka dock inte alltid 
betraktas som politiska. Det kan också framhållas att möjligheten att dra en otvetydig 
gräns mellan politik och förvaltning kan ifrågasättas. För en utförligare diskussion, se 
statsvetaren Eva Haldéns (1997 s 4ff) avhandling Den föreställda förvaltningen: en 
institutionell historia om central skolförvaltning. 
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den så kallade enhetsskolan. I propositionen, liksom i övriga propositioner, 
citeras och refereras ett urval remissyttranden, vilka således inkluderas i 
materialet.20 Till den första läroplanens förarbeten räknas även Skolöverstyrel-
sens utlåtande publicerat i SOU 1949:35. Vidare inbegrips alla följdmotioner 
till första och andra kammaren, och samtliga protokoll från de båda kamrarnas 
riksdagsdebatter om skolväsendets reformering. Efter en period med enhetssko-
lan som försöksverksamhet kommer 1957 års skolberednings betänkande 
Grundskolan, SOU 1961:30. Därpå förordas i proposition 1962:54, Kungl. 
Maj:ts proposition till riksdagen angående reformering av den obligatoriska 
skolan m.m. att den nya skolformen ska införas över hela landet. Förutom 
skolberedningens utredning och den proposition som följer ingår alla följdmo-
tioner och samtliga protokoll från påföljande riksdagsdebatter i det material 
som granskas. Riksdagen beslutar att enhetsskolan ska komma att kallas 
grundskola och läroplanen blir Lgr 62. Redan när grundskolan införs sägs det 
att skolformen och dess innehåll måste reformeras kontinuerligt.  

I proposition 1968:129, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående 
revidering av läroplan för grundskolan, läggs förslag om grundskolans 
reformering. Propositionen granskas tillsammans med både samtliga följdmo-
tioner och de riksdagsdebatter i första och andra kammaren som följer. Dessa 
dokument utgör således förarbeten till grundskolans andra läroplan, Lgr 69.  

Sedan kommer betänkandet Skolans arbetsmiljö, SOU 1974:53, och de två 
propositionerna Prop. 1975/76:39, Om skolans inre arbete m.m. och Prop. 
1978/79:180, Om läroplan för grundskolan m.m. Dessa dokument och samtliga 
följdmotioner samt riksdagsdebatter undersöks som förarbeten till den tredje 
läroplanen, Lgr 80.  

Till den fjärde läroplanen, Lpo 94:s förarbeten räknas Läroplanskommitténs 
betänkande Skola för bildning, SOU 1992:94, samt propositionen 1992/93:220, 
En ny läroplan. På betänkandet och propositionen följer riksdagsmotioner och 
debatt i riksdagen i sedvanlig ordning. Dessutom har, som nämnts ovan, 
rapporten Ds 1994:98, Vi är alla olika, en åtgärdsrapport om jämställdhet i 
skolan som en pedagogisk fråga och ett kunskapsområde inkluderats i urvalet. 
Här har jag satt punkt för undersökningen. Senare års omarbetning och 
                                                      
 
20 Då det visade sig att Prop. 1950:70 återger ett urval av de remissyttranden som 
inkommit från olika instanser övervägde jag att granska samtliga remissyttranden, 
kompletta och i original. Dessa förvaras i Riksarkivet, Stockholm. Efter en översiktlig 
undersökning av remissyttrandena på plats i april 2007 kunde jag dock konstatera att en 
noggrann granskning av det omfattande materialet på uppskattningsvis flera tusen sidor 
skulle kräva en betydligt större arbetsinsats än vad som skulle vara försvarbart med 
tanke på det utfall som kunde förväntas. Istället granskas således de remissyttranden 
som återges i propositionen, så som de där redogörs för. Som påpekats är de olika 
aktörerna utanför studiens fokus eftersom det är idéer och synsätt, inte aktörer, som 
undersöks. Det kan ändå noteras att även om remissyttranden både refereras och citeras 
i propositionerna, så handlar det om propositionens urval och återgivning. 
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utveckling av läroplan och kursplaner ingår inte i studien. För förteckning av 
materialet, se bilaga. 21 

 

Tillvägagångssätt 
Nedan redogörs för det tillvägagångssätt som har använts. Först beskrivs hur 
materialet har hanterats och därefter behandlas studiens analysredskap. 
 
Hantering av det empiriska materialet 
Samtliga dokument lästes först igenom samtidigt som de diskussioner som 
anknöt till studiens undersökningsområden antecknades. På förhand var det 
varken önskvärt eller möjligt att avgöra vilka mönster som skulle utkristallisera 
sig och vilka teman som skulle visa sig vara relevanta. För varje betänkande 
respektive förslag och debatt (proposition med följdmotioner och riksdagspro-
tokoll) har sedan mönster och teman urskilts. Vidare har dessa teman med sina 
utsagor tolkats och analyserats. Efter en första analys av samtliga dokument har 
de olika delarna omstrukturerats ett flertal gånger. Vissa teman och diskussio-
ner inom de olika delarna har ur ett helhetsperspektiv, när samtliga delar har 
kunnat överblickas, visats sig mindre intressanta, vilket har gjort att de har 
tonats ner eller lyfts ut. Andra teman har lyfts fram. Källmaterialet i sin helhet 
har gåtts igenom flera gånger för ytterligare överblick. Parallellt med läsningen 
av källmaterialet, struktureringen och tolkningen har litteraturstudier skett. Som 
alltid vid denna typ av forskning har de olika momenten snarare pågått i en 
sammanvävd process än i tydligt avgränsade delar. 

Det har varit nödvändigt att läsa främst historisk och utbildningshistorisk 
litteratur för att förstå de skolpolitiska diskussioner som förs i materialet. 
Litteraturen används också i presentationen av resultatet. Föreliggande 
diskursiva textanalys inleds med 1946 års skolkommissions betänkande som 
publicerades 1948. Mycket har förändrats inom både skolan och samhället i 
övrigt sedan 1940-talet, vilket måste beaktas. När man plockar ut text som hör 
hemma i en annan tid och ett annat samhälleligt sammanhang, finns stor risk 
för missförstånd. Ett sätt att försöka råda bot på detta är att kontextualisera 
genom att beskriva den historiska och politiska bakgrunden med hjälp av andra 
texter. En historisk bakgrundsteckning presenteras därför strax före dokument-
studiens resultat. Även resultatredovisningen kompletteras ibland med kortare 

                                                      
 
21 De utredningar och propositioner som ingår i studien är de formella läroplanernas 
förarbeten. Referenser för Lgr 62: (Lundgren 1979 s 119; Isling 1980 s 312ff, 407; 
Marklund 1987 s 12; Englund 2005 s 253f), Lgr 69: (Isling 1980 s 313f, 407), Lgr 80: 
(Isling 1980 s 314, 407; Englund 2005 s 254; Linnell 2007 s 31), Lpo 94: (Eklund 2003 
s 219). 
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förklarande avsnitt. Beskrivande avsnitt kan dessutom avsluta eller inleda 
redovisningen av en utredning eller en viss tids diskussion. Avsikten är att ge 
läsaren information om skeendet mellan två tidpunkter och att därmed presen-
tera premisserna inför nästföljande politiska diskussion. Detta innebär att jag 
skiftar mellan två nivåer. Ibland bryts den diskursiva analysens nivå för en 
deskriptiv nivå då en förklaring eller kontextualisering presenteras. 
 

Analysredskap 
Den genusordning som beskrivits i teoriavsnittet kan också betraktas som ett 
samhälles dominanta könsdiskurs (genusdiskurs). Som jag har redogjort för är 
dock variation och föränderlighet centrala utgångspunkter. De könsteoretiska 
begreppens innehåll ska inte uppfattas som statiska. Det sker ständigt en 
förhandling och omförhandling (Thurén 2002a; 2002b). Diskurser ska ses som 
sätt att förstå och tala om världen. Utifrån studiens diskursteoretiska forsk-
ningsansats innebär detta att dominanta diskurser tas i bruk, men de möter 
också andra diskurser, motstånd och försök till omförhandling.  

I de uppfattningar som kommer till uttryck i de politiska dokumenten kan 
bakomliggande föreställningar (idéer/synsätt/normer) som rör kvinnor och män 
uttolkas. När dessa föreställningar bildar ett sammanhängande mönster kan 
man tala om en diskurs, vilken jag således har lyft fram. Huruvida diskursen får 
stå oemotsagd eller om den utmanas av konkurrerande diskurser har också 
undersökts. På ett liknande sätt har texterna lästs för att få syn på hur naturve-
tenskap och teknik konstrueras. Det är således idéerna och synsätten som har 
fokuserats, inte aktörerna och deras eventuella motiv till vad som sägs. Detta är 
viktigt att notera.   

Då aktörerna inte är i fokus har källorna till olika uttalanden många gånger 
angetts tämligen allmänt; en riksdagsmotion, en remissinstans, en talare i 
riksdagsdebatten och så vidare. I andra fall har källan uppgivits mer preciserat 
för att göra texten mer varierad och läsvänlig. Aktörerna har ibland angivits då 
de har varit skolor eller någon som har anknytning till utbildning. Skälet till att 
en aktör har preciserats kan också vara att det är av betydelse för sammanhang-
et, till exempel kan en skolminister, eller någon med liknande position, i 
riksdagsdebatten få svara på kritik för den förda politiken. Vid några tillfällen, 
när så ansetts relevant, har aktörernas kön uppgivits.  

Vid granskningen av hur kön konstrueras i texterna har begreppet könskod-
ning (genusifiering) använts för att lyfta fram hur olika företeelser länkas till 
män eller kvinnor på olika nivåer. Den symboliska nivån avser egenskaper, 
normer och idéer. Den strukturella nivån åsyftar sådant som arbetsuppgifter, 
utbildningar och yrken. Det kan också handla om traditioner, praxis och 
samhällsinstitutioner. Den individuella nivån avser i studien könsspecifika krav 
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och förväntningar som riktas mot flickor/kvinnor respektive pojkar/män eller 
som kommer till uttryck på annat sätt.22 

Eventuell asymmetri som avser maktobalans, att det ena könet öppet eller 
underförstått tillskrivs en mer gynnsam position, har högre status eller står som 
norm på ett sätt som ger fördelar, har också undersökts. Även om män och 
mäns verksamhet på ett generellt plan, när man ser till samhällets övergripande 
könsordning, har högre status än kvinnor och kvinnors verksamhet ska detta 
inte ses som ett statiskt förhållande. Möjligheten har varit öppen för att olika 
diskurser inom samma fält kan variera i detta avseende. I vilken mån etablerade 
och dominerande idéer och synsätt utmanas har därför undersökts. Räckvidd, 
som avser hur pass mycket i samhället som könskodas, och styrka, hur fasta 
könsnormerna är, har inte varit lika applicerbara på materialet, men har använts 
i något fall. 

När det gäller det naturvetenskapliga området och dess skolämnen har 
granskningen tagit sikte på hur de beskrivs och vad som sägs om undervisning-
en, alltså vilka idéer som kan uttolkas. Eventuell könskodning, om föreställ-
ningar om män och manlighet eller kvinnor och kvinnlighet länkas till området 
och ämnena, antingen uttalat eller underförstått, har studerats. Hur flickors och 
pojkars relation till naturvetenskap och teknik konstrueras i texterna har 
undersökts, och de föreställningar som har framkommit om kön har relateras 
till området. Av intresse har också varit huruvida det som framförs är i linje 
med tidigare framförda idéer.  

Det bör också nämnas att kravet på textens läsvänlighet har gjort att synony-
mer används ganska flitigt. I beskrivningar av hur olika egenskaper länkas till 
kvinnor och män används ord som kopplas, förknippas och förbinds som 
synonymer. Vidare används begrepp som föreställningar, synsätt, tankemönster 
och idéer synonymt.  

 

Tillförlitlighet och giltighet 
En förutsättning för att läsaren ska kunna avgöra studiens tillförlitlighet och 
giltighet är att de teoretiska utgångspunkter som studien bygger på, urval av 
material samt tillvägagångssätt för bearbetning av data redovisas. När forskaren 
också redogör för sina tolkningar och slutsatser kan läsaren själv pröva 
tillförlitligheten i de resonemang som förs och i den analys som görs. Det ska 
således stå klart för läsaren både vilka resultat som studien utmynnat i och hur 
dessa resultat har framkommit (Eneroth 1984 s 61). Alvesson & Sköldberg 
(1994 s 168) använder begreppet rimlighet när de diskuterar vetenskapliga 
kvalitetskrav. Rimligheten ska kunna bedömas genom att läsaren kan följa 
bedömningsprocessen och därmed också ta ställning till de argument som 
                                                      
22 När det gäller den individuella nivån har jag således inte följt Hardings (1986) 
definition som avser könsidentitet och hur den skapas i relation till de andra nivåerna. 
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lämnas. Argumenten kan övertyga om att den redovisade tolkningen är rimlig, 
kanske den allra rimligaste för tillfället, men den ska inte ses som slutgiltig. 
Varje resultat och varje undersökning är endast en del i en kontinuerlig 
kunskapsutveckling. Det kommer alltid att komma nya aspekter och nya rön 
som modifierar giltigheten i tidigare forskningsresultat (Jfr Kuhn 1992/1962). 

I avsnitten ovan har jag redogjort för studiens teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter, urval och tillvägagångssätt. Min förhoppning är att de därmed 
framträder på ett distinkt sätt. I samband med att resultatet presenteras kommer 
de resonemang som mina tolkningar och slutsatser bygger på att redovisas. Jag 
har valt att presentera materialet i presens för att levandegöra de skolpolitiska 
diskussionerna. För att analysen ska framträda extra tydligt har jag kursiverat 
de begrepp som har använts som analysredskap, och/eller som har framträtt vid 
analysen. Relativt många citat från de skolpolitiska dokumenten har redovisats, 
trots att citat inte alltid anses vara läsvänliga (Lindgren 1992 s 17). De många 
citaten gör att läsaren lättare kan pröva tolkningarnas giltighet.  

En korrigering när det gäller resultatredovisningen har gjorts under studiens 
gång. Inledningsvis uppgavs vem som stod bakom ett förslag eller uttalande 
oftare än vad som senare kom att bli fallet. Till exempel angavs konsekvent 
vilket parti som låg bakom en riksdagsmotion när det handlade om en partimo-
tion. Då de flesta motioner inte är partimotioner var det en minoritet av 
motionerna som betecknades på detta sätt, men det var ett sätt att ge mer färg 
och liv åt framställningen. Under arbetets gång, när andra läste texten, blev det 
allt tydligare att förfarandet var ett hinder. Det ledde till att frågor väcktes 
angående specifika aktörers och särskilt de politiska partiernas agerande, motiv 
och eventuella framgång med att få gehör för sina förslag. Partibeteckningarna 
gjorde att de politiska partierna och det politiska spelet kom i fokus på ett sätt 
som inte var meningen och som var till förfång för den tydlighet som eftersträ-
vades. Studiens syfte att lyfta fram idéer, oavsett aktörer och motiv, motverka-
des. I sammanhanget är det också viktigt att framhålla att de olika idéerna 
kopplade till kön som framträder i materialet varken kan knytas till de olika 
aktörernas partibeteckning eller kön på något enkelt och entydigt sätt (Jfr 
Wieselgren 1969  s 64, 73; Östberg 1997 s 97; Gustafsson 2004 s 187). 
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6  DEN SVENSKA SKOLAN –                       
EN BAKGRUNDSTECKNING 

Innan resultatet presenteras i nästa kapitel ges här en bakgrundsteckning till det 
svenska skolsystemet. Därmed sätts de skolpolitiska texterna in i ett samman-
hang som tydliggör de förutsättningar som rådde under 1900-talets första hälft. 
Syftet med detta är att ge en förståelse för den situation och de frågor som 
antingen bildar fond till, eller tas upp i, den skolpolitiska debatten. Fokus i 
bakgrundsteckningen är på kön. 

 

Ett könspräglat skolväsende 
När folkskolan infördes i Sverige 1842 utgick både samhället och skolsystemet 
ifrån att kvinnligt och manligt var något naturgivet. Män och kvinnor betrakta-
des som olika på ett grundläggande sätt, vilket också gjorde att de normer och 
föreställningar som knöts till män/manlighet respektive kvinnor/kvinnlighet 
skilde sig åt. Å ena sidan fanns det ideal som innebar att pojkens framtid 
förknippades med familjeförsörjning medan det för flickans del handlade om 
hem och familj. Å andra sidan präglade det stora flertalet kvinnors liv av hårt 
arbete, ofta inom jordbruket, och därmed även av familjeförsörjning.23 
Asymmetrin var tydlig. Män och mäns verksamhet tillskrevs ett högre värde än 
kvinnor och kvinnors verksamhet. Dessa föreställningar fick stora konsekven-
ser för skolväsendet.  

I folkskolan gick både flickor och pojkar, men det betydde inte alltid att 
könen fick samma undervisning (Jfr Tallberg Broman 2002 s 121). För flickor, 
liksom för fattiga och obegåvade pojkar, tillämpades ofta en speciell minimi-
kurs (Petterson 2003 s 362). Särskilda flick- och pojkklasser var inte ovanli-
ga.24 När klassen var könsblandad kunde pojkarna placeras i en del av klass-

                                                      
23 För borgerskapets kvinnor var det möjligt att bli försörjd och ägna sig helt och hållet 
åt hem och hushåll, men i övrigt var modellen med en manlig familjeförsörjare och 
kvinnan i hemmet fortfarande under 1900-talets första decennier främst ett teoretiskt 
ideal.  Mannens lön kunde sällan försörja familjen. Historikern Klas Åmark talar om en 
”patriarkalt dominerad flerförsörjarmodell” (Åmark 2005 s 228). Denna modell innebar 
att mannen visserligen bar ett huvudansvar för försörjningen genom sitt arbete, men det 
var nödvändigt att alla i hushållet bidrog så gott de kunde. Se även Kyle (2000 s 161f). 
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rummet och flickorna i en annan (Johansson & Florin 1996).25 Resurserna till 
folkskolan var knappa och elevgrupperna kunde vara mycket stora. Ett sätt att 
hantera de stora grupperna var att undervisa pojkar och flickor varannan dag, 
pojkar och flickor fick således turas om att gå i skolan. Ett annat alternativ var 
att pojkarnas prioriterades (Tallberg Broman; Rubinstein Reich & Hägerström 
2002 s 40).  

Inte bara kön, utan även samhällsklass, var en viktig sorterande princip i 
såväl skola som samhälle. Pojkar från familjer som hade det bättre ställt gick i 
läroverket som bekostades av staten och endast var öppet för pojkar. Läro-
verkspojkarnas systrar var hänvisade till privata alternativ. De flickskolor som 
startades finansierades genom elevavgifter och donationer. Olika flickskolor 
kunde ha olika inriktningar, men flickskolans allmänna och huvudsakliga 
uppgift var att förbereda flickorna för de kommande uppgifterna som hörde 
makan och modern till. I de högre samhällsskikten blev det således mycket 
tydligt att pojkarnas utbildning betraktades som en angelägenhet för hela 
samhället, medan flickors utbildning tvärtom uppfattades som en privatsak och 
inget som skulle bekostas med allmänna medel (Johansson & Florin 1996). 

Läraryrket var ett manligt yrke och det fanns överhuvudtaget få yrken som 
var öppna för kvinnor (Qvist 1978 s 93ff). Men det var svårt att rekrytera män 
till folkskolläraryrket som både ansågs svårt och var dåligt betalt (Elgqvist-
Saltzman 1996). Under 1850-talet blev det tillåtet för kvinnor att arbeta som 
kommunala lärare inom skolans lägre nivåer (Schånberg 2001 s 44). 1859 fick 
                                                                                                                                 
24 Klasserna inom folkskolan var ofta stora och de disciplinära problemen kunde vara 
besvärliga i många av pojkklasserna. Ett förhållande som bidrog till problemet i 
folkskolans högre klasser var att pojkarna från de högre samhällsklasserna, och även en 
del teoretiskt begåvade pojkar från lägre skikt, lämnade folkskolan för att fortsätta 
skolgången inom läroverket. Kvar i pojkklasserna blev således de pojkar som var minst 
motiverade. Aga användes av läraren som en metod att hålla ordning i klassen 
(Richardson 1983 s 102-120; Isling 1988 s 478ff). Agandet av pojkar var också i linje 
med en könskulturell föreställning att pojkkroppen måste härdas och tuktas (Johansson 
& Florin 1996). Bruket att aga pojkar som en del av klassfostran och även den 
nationella fostran berörs även av Frangeur (2007 s 43ff) i boken Pojkar, pli och 
pedagoger. 
25 Ute kunde pojkar och flickor ha separata lekplatser vilka avskiljdes med hjälp av 
plank. Även ingångarna till skolan skulle vara skilda. Detta bruk var vanligt i de stora 
städerna på 1920-talet och en tid framåt. Enligt Åke Isling (1988 s 469) kan en 
sexualskräck utläsas i detta sätt att till varje pris hålla flickor och pojkar åtskilda. 
Elgqvist-Saltzman (1993  s 131-132) beskriver hur folkskolan var organiserad i Kalmar 
under 1930-talet: I de största skolorna gick pojkar och flickor i samma klass i 
småskolan, alltså i första och andra klass. Därefter delades de upp i goss- respektive 
flickklasser, med olika ingångar till skolan. Pojkarna hade manlig lärare och flickorna 
kvinnlig. De manliga och kvinnliga lärarna hade också skilda lärarrum. Denna 
uppdelning, nästan helt utan kontakt mellan kvinnosidan och manssidan bestod ända in 
på 1950-talet. 
 

 50



kvinnor rätt att inneha folkskollärartjänst, vilket dock inte hindrade att män 
gavs företräde när tjänsterna skulle tillsättas (Marklund 1997 s 61). Jämfört 
med sina manliga kollegor var folkskollärarinnorna missgynnade (Persson 
2008 s 227f). Ännu långt in på 1900-talet var det dessutom inte ovanligt att de 
kvinnliga lärare som tjänstgjorde på landsbygden kände sig extra utsatta då de 
placerades ensamma i ensligt belägna bostäder som också kunde vara undermå-
liga och till och med direkt hälsofarliga (Erixon 2002 s 119, 207; Rohdin & 
Larsson-Utas 1998 s 111f).  

De unga medelklasskvinnornas möjlighet till försörjning började bli ett allt 
större problem under den senare hälften av 1800-talet. Kvinnor från lägre 
samhällsskikt arbetade som pigor och sedan också inom den framväxande 
industrin, något som var socialt omöjligt för kvinnor inom medelklassen 
(Ambjörnsson 1978 s 36ff; SOU 1998:6 s 24; Höglund 2001 s 24). Efter hand 
öppnades dock fler yrken för kvinnor. Från 1860 kunde kvinnor ta anställning 
inom postverket26 och några år senare fanns möjligheten inom telegrafverket.27 
De tjänster kvinnor tilläts inneha var de lägre och minst kvalificerade tjänster-
na. Men dessa tjänster gav ändå kvinnorna en möjlighet att försörja sig själva.28 
Efterfrågan på den högre utbildning som krävdes för dessa tjänster ökade. Allt 
fler flickskolor startades och statliga subventioner infördes så småningom för 
dessa skolor (Schånberg 2001 s 44-49). Sveriges förmodligen mest kända 
svenska pedagog, Ellen Key, var lärare vid en flickskola, Whitlockska skolan i 
Stockholm.29 

De kvinnor som trots svårigheter lyckades erhålla studentexamen kunde i 
vissa fall fortsätta till universitetet. Studier i juridik och teologi var dock 
prestigefyllda utbildningar som länge var förbehållna männen.30 Däremot tilläts 

                                                      
26 Etnologen Britta Lundgren (1990) beskriver processen inom postverket. Lundgren 
lyfter också fram de kvinnor som var verksamma inom posten redan på 1600- och 
1700-tal. Detta då de som postmästaränkor hade ”ärvt” ämbetet. 
27 Se historikern Bengt Nilsson (1999) för en diskussion om förhållandena inom 
telegrafverket. 
28 Historikern Christina Florin (1993 s 66f) framhåller att även om det fanns flera 
strukturella orsaker (ekonomi, demografi, byråkrati och ideologi) till att kvinnorna 
började arbeta inom de tidigare helmanliga tjänstemannayrkena så handlade det också 
om kvinnornas egna önskemål om att få förverkliga sina önskemål och drömmar. 
29 Ellen Keys inflytande var stort långt utanför Sveriges gränser och Barnets århundra-
de som utkom 1900 översattes till elva olika språk (Marklund 1997 s 63). Läroplans-
kommittén skriver i Skola för bildning att ”Barnets århundrade torde vara den första 
och hittills enda svenska skrift som förtjänar att räknas till den pedagogiska världslitte-
raturen (SOU 1992:94 s 53). 
30 När kvinnor 1873 tilläts läsa vid universitetet undantogs de teologiska och juridiska 
fakulteterna. En kvinna vid namn Elsa Eschelsson fick dock dispens och kunde därför 
läsa juridik på 1890-talet. Hon blev också 1898 den första kvinnan som disputerade i 
juridik. Emilia Fogelklou var 1909 den första kvinnan som erhöll teologie kandidatex-
amen. Även hon hade fått dispens (Ohlander 2000 s 97). 
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kvinnor läsa medicin och naturvetenskap som hade lägre status (Hammarberg 
2001). Men en kvinna med akademisk utbildning hade vid slutet av 1800-talet 
och ännu år 1900 mycket begränsade möjligheter att få en tjänst som motsvara-
de utbildningen. De flesta statliga tjänster som studierna var avsedda att leda 
till var stängda för kvinnor.31 En kvinna som hade läst medicin kunde bli läkare 
och ta emot patienter vid privat klinik, men annars var lärarinna praktiskt taget 
enda alternativet, och då vid någon flickskola (Skog-Östlin 2005).  

År 1905 delades läroverket upp i två delar, realskola och gymnasiet. Detta 
hörde samman med att ett naturvetenskapligt utbildningsideal hade gjort sig 
gällande. Medelklassens krav på mer nyttobetonade kunskaper ledde till att den 
latinfria realskolan bildades (Richardson 1973 s 44f; Lundgren 1979 s 70). I 
och med reformen fick flickor tillträde till den lägre nivån, realskolan. Starka 
röster argumenterade dock för särundervisning med motiveringen att unga 
kvinnor annars skulle komma att lägga mindre vikt vid moderskapet. Följden 
av en utbredd samundervisning befarades kunna leda till degeneration och det 
svenska folkets förfall (Nordström 1996). Trots detta bestämdes i och med 
1927 års skolreform att flickor skulle få tillträde till de flesta statliga gymnasi-
er. Flickskolan som skolform levde kvar, men utbildningen förändrades på så 
sätt att det undervisningsinnehåll som var direkt inriktat mot husmodersrollen 
förstärktes (Schånberg 2001 s 74-94). År 1927 kom också den första motionen 
i riksdagen om en för alla flickor och pojkar gemensam nioårig skola (Isling 
1980 s 192; Marklund 1980 s 52; Törnqvist 2002 s 82). Förslaget var emellertid 
långt före sin tid. Nio år senare, 1936, beslutade riksdagen att den då sexåriga 
folkskolan skulle bli sjuårig (Richardson 1978 s 34). 

Mellankrigstiden innebar att sådant som elektricitet, bil och radio blev 
tillgängligt för en stor del av befolkningen. Det förde med sig en utvecklings-
optimism och stor tilltro sattes till tekniken och naturvetenskapen. Industriut-
veckling, nya upptäckter och uppfinningar kopplades ihop med det moderna 
och den nya tiden. Många manliga läroverkselever tog fasta på framtidstron 
och naturvetenskapens höga status i det kulturbygge som skedde inom och 
utanför läroverket (Wennerholm 2005 s 124ff). De naturvetenskapliga ämnena 
studerades även av flickorna i flickskolan.  Pojkars och flickors studier byggde 
emellertid på två helt skilda traditioner. De naturvetenskapliga ämnena inom 
läroverket var tänkta att utgöra grunden för vidare vetenskaplig utbildning. 
Kemiska formler och fysikaliska lagbundenheter ingick i traditionen. Flicksko-
lans tradition handlade om praktisk tillämpning. Kunskaperna skulle komma 
till vardaglig nytta. Kemi för hushållet och biologi inom hälsolära var bland de 
viktigaste undervisningsområdena (Florin & Johansson 1992 s 49, 52).   
                                                      
 
31 Kvinnor var utestängda från alla högre statliga tjänster fram till 1923. Därefter gällde 
utestängningen tjänster inom domstol, militär, kyrka samt polisväsendet (Wieselgren 
1972 s 184f).  
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Under 1940-talet var framtidens skola en stor politisk fråga. Systemet med 
folkskola, realskola och flickskola uppfattades allt mer som otidsenligt. 
Dessutom skiktades eleverna ofta tidigt, vilket kritiserades (Marklund 1980 s 
8f, 32ff). De olika samhällsklasserna gick fortfarande, åtminstone delvis, i olika 
skolformer.32 Frågan om särundervisning eller samundervisning diskuterades 
livligt. Vissa menade att både flickor och pojkar var mest betjänta av att 
undervisas i enkönade skolor. Idéerna om samundervisning och en enhetlig 
grundläggande utbildning för alla barn hade dock fått allt större spridning, men 
frågan om flickskolan33 var en svår och politiskt känslig fråga (Schånberg 
2001). År 1940 tillsattes en kommitté, 1940 års skolutredning, som fick i 
uppgift att se över utbildningsväsendet och dess organisation (Marklund 1980 s 
43). Huruvida pojkar och flickor skulle undervisas var för sig eller tillsammans 
var något som hade diskuterats åtminstone sedan slutet av 1800-talet (Nord-
ström 1987 s 34ff). Utredningen gick igenom frågan om samundervisning 
kontra särundervisning och kom fram till att den stora skillnaden mellan pojkar 
och flickor motiverade att könen skulle undervisas var för sig. I ett av utred-
ningens betänkande konstaterades att pojkars tankar styrs av en speciell teknisk 
faktor och flickors tänkande leds av vad man kallade en ”G-faktor”. De som 
förespråkade särundervisning bedömdes därmed ha objektiva argument för sin 
sak. De som förordade samundervisning ansågs däremot tala utifrån ideologi 
(Schånberg 2001 s 102f).  

Skolutredningen lade fram tio betänkanden. Bland annat föreslogs att skol-
plikten skulle förlängas till åtta år, men utredningen kunde inte enas i de stora 
frågorna. När det gällde skolväsendets organisering gick meningarna isär. 
Vissa ledamöter förordade att eleverna skulle gå fyra år, andra ledamöter 
förespråkade sex år, i en gemensam ”bottenskola”, och att uppdelningen, 
differentieringen, i olika skolformer skulle komma därefter. Det blev istället en 
ny kommitté, 1946 års skolkommission, som efter två års utredande kom att 
lägga fram ett betänkande som så småningom skulle leda fram till den enhets-
skola vi idag kallar grundskola (Marklund 1980 s 51, 46). Betänkandet kom att 
utgöra det första av de dokument som utgör grund för grundskolan och dess 
                                                      
 
32 Mycket grovt kan man säga att arbetarklassen gick i folkskola, medelklassen och den 
högre klassen gick vidare till realskola eller flickskola och det högsta skiktet fortsatte 
dessutom med gymnasiestudier.  
33 Flickskolan skilde sig från samskolan både pedagogiskt och beträffande undervis-
ningens innehåll. Flickskolan gav en allmänbildande och mångsidig utbildning med ett 
lugnare tempo än realskolan (Schånberg 2004 s 181). Den vanligaste formen var en 
sjuårig flickskola som flickor kunde gå vidare till efter fyra år i folkskolan (Marklund 
1980 s 21). Under 1950-talet blev flickskolorna femåriga och byggde då på sex års 
folkskola (Nordström 1987 s 166). Flickskolan ska inte förväxlas med flickläroverken 
(Johansson 2000 s 186f). Lärarna inom flickskolan stod statusmässigt mellan folkskol-
lärarna och läroverksadjunkterna (Richardson 1983 s 22). För utförligare skildring av 
flickskolan, se Kyle (1972; 1987). 
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första läroplan, Lgr 62. I nästa kapitel presenteras analysen av betänkandet och 
övriga dokument som utgör läroplanens förarbeten. 
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7  1948-1962                                                           
ETT KÖNSPOLÄRT SYNSÄTT UTMANAS   

I detta kapitel, som består av fyra delar, redogörs för de dokument som utgör 
förarbeten till grundskolans första läroplan, Lgr 62. Tidsperioden sträcker sig 
från 1948 och fram till 1962. För att analysen ska bli så tydlig som möjligt 
kommer de begrepp som har använts som redskap, och/eller som har framträtt 
vid analysen, att kursiveras i texten. Innan dokumentanalysen redovisas ska 
något kort sägas om de samhälleliga villkor som råder under tidsperioden. 
Syftet med denna presentation är att ge en bild av det Sverige inom vilket den 
skolpolitiska debatten förs. 
 
En bild av Sverige 
År 1945 tar andra världskriget slut. I Sverige saknar 34 procent av hushållen 
vatten och avlopp i sina bostäder och 72 procent har varken bad eller dusch 
(Nyberg 1989  s 206). Efterkrigstiden präglas av utvecklingsoptimism och 
välfärdsstaten tar form. 1948 införs barnbidraget, 200 kronor per år och barn. 
1950 lever drygt halva befolkningen på landsbygden, men landsbygden 
avfolkas successivt. I städerna råder kvinnoöverskott då många flickor har 
lämnat pigjobben på landsbygden och sökt sig till mindre slitsamma arbeten i 
tätorterna (Hirdman 1992a s 199ff). Sedan 1939 är det förbjudet att avskeda 
kvinnor på grund av giftermål, graviditet eller förlossning. 1958 får kvinnor rätt 
att prästvigas (SCB 2006).34 

Av befolkningen som är över 15 år 1950 är 86 procent av männen och 29,5 
procent av kvinnorna sysselsatta på heltid med förvärvsarbete (Jonsson 2006 s 
34). Gifta kvinnor som yrkesarbetar kallas officiellt förvärvsarbetande 
husmödrar och det finns mycket få daghemsplatser i landet (Hirdman 2001 s 
157; Hirdman 2005 s 4). Exportindustrin expanderar och kvinnor efterfrågas 
allt mer som arbetskraft. 1960 kommer LO och SAF överens om att kvinnor 
och män ska ha samma lön för samma arbete. Avtalen om särskilda kvinnolö-
ner kommer att avskaffas inom en femårsperiod (Hirdman 2000 s 176, 292). 
Inom politiken är få kvinnor representerade. 1947 utses den första kvinnan i 
regeringen (SCB 2006). Vid samma tid består riksdagen av 93 procent manliga 
och 7 procent kvinnliga ledamöter (Wide 2006 s 177). 1960 har den kvinnliga 
representationen i riksdagen ökat till drygt 10 procent, men i regeringen finns 
fortfarande endast en kvinna (Hirdman 2005 s 8).   
                                                      
34 För en utförligare diskussion om den så kallades kvinnoprästfrågan se till exempel 
Alvunger (2006 s 120ff). 
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Konstruktionen av kön  
I dokumenten från den här aktuella perioden framkommer den tidstypiska 
dualistiska könsdiskurs som har beskrivits av andra forskare (se till exempel 
Hirdman 2001 s 147ff; Carls 2004a). Könsdiskursen framförs explicit i 
dokumenten, allra tydligast i dem från 1948 och 1950. Könen antas ha skilda 
egenskaper, livsuppgifter och plikter, och dessa skillnader framhålls. Män och 
kvinnor beskrivs främst som olika, på ett kategoriskt och ej överlappande sätt. 
Diskursen kallas ibland för komplementär,35 men den kommer nedan att 
benämnas könspolär då olikheterna som betonas ofta beskrivs som motsatser. 
En tydlig asymmetri, maktobalans mellan könen, kan utläsas. Denna asymmetri 
innebär att män och mäns verksamhet tilldelas en mer gynnsam position 
jämfört med kvinnor och kvinnors verksamhet. Även om detta sätt att förstå 
och tala om kön kan sägas spegla ett för tiden typiskt synsätt är talet inte 
entydigt. De som uttalar sig i materialet ger många gånger uttryck för en kritisk 
hållning mot att män och kvinnor framställs på ett kraftigt polariserat sätt. De 
kan då gå i polemik med de beskrivningar som kommer från andra instanser. 
Tydliga försök att luckra upp den könspolära diskursen kan utläsas. Därmed 
skapas en motdiskurs, som jag har valt att kalla en gränsuppluckrande diskurs 
(Jfr Karlson 2003). En strävan att töja på gränserna för könskodad verksamhet 
formuleras, ofta på ett mycket medvetet och explicit sätt. Gängse föreställning-
ar omskapas. Könsskillnader tonas ner, det görs markeringar för att ta avstånd, 
såväl från ett alltför polariserat sätt att beskriva kön, som från asymmetrin. 
Även i dokumenten från 1961 och 1962 kan dessa två diskurser utläsas. Krav 
på flickor att de ska bryta den könssegregerade arbetsmarknaden förefaller 
dock växa sig allt starkare under 1960-talet. I debatten från 1962 länkas även 
pojkar och män till hem och familj. Dessutom utmanas asymmetrin till mäns 
fördel.  

Nedan ska jag redogöra för periodens dokument. Av detta kapitels fyra delar 
redovisas först skolkommissionens betänkande från 1948. Därefter kommer en 
del som behandlar 1950 års förslag och debatt. Vidare presenteras skolbered-
ningens betänkande som lades fram 1961. Kapitlet avslutas med förslag och 
debatt från år 1962.   

                                                      
35 Föreställningen om könen som komplementära utgår ifrån tanken att könen ska ses 
som två halvor som tillsammans bildar en helhet. Kvinnan ansvarar för hem och 
hushåll medan mannen har yrkesarbete och familjeförsörjning som sitt ansvarsområde 
(Hjälmeskog 1999 s 316; Hamreby 2004 s 40). 
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Betänkande år 1948 –                                                         
Flickor och pojkar i enhetsskola 
I 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det 
svenska skolväsendets utveckling, SOU 1948:27, diskuteras framtidens skola. 
Differentieringsfrågan är central. Skolkommissionen föreslår en obligatorisk 
nioårig enhetsskola som ska ge alla elever en i huvudsak gemensam skolgång. 
Hittills har eleverna i många fall gått i olika skolformer beroende på kön, 
samhällsklass och huruvida de varit bosatta på landsbygden eller i tätort.36 På 
landsbygden är skolväsendet eftersatt och enigheten är stor om att en förbätt-
ring måste till. Grundtanken i förslaget är att den differentiering som är 
nödvändig, till exempel med avseende på begåvning, ska ske inom enhetssko-
lan, främst genom lärarens förmåga att individualisera undervisningen.  

I följande fem avsnitt som behandlar betänkandet från 1948 redogörs först för 
hur flickor/kvinnor och pojkar/män, med hjälp av den könspolära diskursen, 
konstrueras som olika med skilda egenskaper och uppgifter. I det andra 
avsnittet redovisas förslag förknippade med slöjd och hemkunskap. Som jag 
ska visa innebär dessa förslag att gränserna för flickors respektive pojkars 
verksamhetsområden vidgas. Därefter följer ett tredje avsnitt som tar upp 
resonemang om teoretisk och praktisk utbildning. Här kan både implicita och 
explicita föreställningar om kön utläsas. Det fjärde avsnittet behandlar både 
nya och gamla idéer om naturvetenskap och teknik. I det femte och sista 
avsnittet presenteras en sammanfattande analys och föreställningarna om kön 
relateras till föreställningarna om naturvetenskap och teknik. 

Flickor och pojkar främst olika 
I betänkandets inledande avsnitt refereras 1940 års skolutredning och dess 
diskussion om flickors utbildning. I detta sammanhang kan det uttolkas att 
pojkar utgör den självskrivna normgrupp som flickor jämförs med. Flickornas 
                                                      
 
36 Elever som gick sitt sjunde skolår kunde bland annat gå i folkskolans sjunde årskurs, 
fyraårig statlig realskola, femårig statlig realskola, fyraårig praktisk realskola, sexårig 
kommunal flickskola eller sjuårig kommunal flickskola. Den fyraåriga realskolan 
byggde på sexårig folkskola och den femåriga på folkskolans fjärde klass. Den sexåriga 
flickskolan utgick ifrån folkskolans sjätte klass och den sjuåriga flickskolan byggde på 
folkskolans fjärde klass. Eleverna, eller rättare sagt deras föräldrar, måste alltså 
bestämma sig relativt tidigt för lämplig skolform (Marklund 1980 s 21, 32ff). 
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utbildning sägs vara problematisk. Flickorna bör visserligen få samma 
utbildning som pojkarna, men att flickorna är annorlunda och kommer att få 
andra arbetsuppgifter i framtiden tas för givet. I beskrivningen framstår 
pojkarna som vanliga elever och flickorna som avvikelser. Diskussion utgår 
ifrån en betoning av kvinnans roll som moder och husmoder (SOU 1948:27 s 
21). Således markeras att könen har skilda förpliktelser. Förutom att olikheter 
betonas framgår att pojkar har en självklar och mer gynnsam ställning. Det som 
framkommer är en könspolär diskurs med en asymmetri (maktobalans) i form 
av manlig norm. Utgångspunkten är att män och kvinnor främst är olika och 
därför självklart bör ägna sig åt olika verksamheter. Därmed ska män och 
kvinnor också behandlas på skilda sätt.  

Föreställningen att män och kvinnor ska behandlas olika kommer till uttryck 
när manliga och kvinnliga deltagare i kommittéer och kommissioner omnämns 
på skilda vis. I inledningen till betänkandet presenteras de ledamöter som 
utsetts att ingå i skolkommissionen. Här uppges de kvinnligas, men inte de 
manligas, civilstånd. Förutom statsrådet Tage Fritiof Erlander som ordförande 
ingår bland andra ”förbundssekreteraren Hilding Gunnar Edvin Albert Färm 
(SOU 1948:27 s XI)” och ”studierektorn fru Alva Myrdal” (SOU 1948:27 s 
XI). 37 38 Inne i texten skiljs kvinnor ut och markeras särskilt genom att 
förnamn uppges endast när det gäller kvinnor. När skolkommissionen refererar 
till tidigare skolutredning och olika ledamöters uppfattningar kan det se ut på 
följande sätt: ”Ledamöterna Fredriksson, Sigrid Jonsson, Karnell och Persson 
anser…” (SOU 1948:27 s 78). Som synes markeras kvinnan, Sigrid Jonsson 
särskilt. De tre männens förnamn skrivs inte ut.39  

Även om både pojkar och flickor diskuteras explicit i samband med många 
frågor används beteckningar som lärjungar eller elever i andra sammanhang. 
Läraren och lärjungen/eleven kallas ”han”. Även om det kan sägas vara i linje 
med gängse språkbruk visar det samtidigt att mannen/pojken är sinnebilden, 
                                                      
 
37 Ledamöternas samtliga förnamn uppges i den inledande presentationen. Alva Myrdal 
hade dock inte fler förnamn enligt muntlig uppgift från folkbokföringen 2 mars 2007.  
38 Alva Myrdals inflytande i skolkommissionen var stort och hon var också en av vårt 
land främsta förespråkare för en progressiv pedagogik (Lundgren 2003 s 386). Myrdal 
var mycket påverkad av det nordamerikanska skolsystemet som hon menade var öppen 
för nya pedagogiska idéer, byggde på en individualiserad undervisning och kombinera-
de teoretiska kunskaper med praktisk tillämpning (Larsson 2003). Med sina stora 
kunskaper om tidens forskningsrön kom hon att betyda mycket för synen på skolans 
stora betydelse i folkhemmet (Linné 1996 s 288). 
39 Förfarandet kan jämföras med hur både svensk och internationell forskning har visat 
att nutida kvinnliga och manliga politiker bemöts på olika sätt av media. Det kan 
handla om att kvinnliga politiker, till skillnad från sina manliga kollegor, kopplas till 
det privata. Kvinnorna beskrivs som mödrar och hustrur. De omnämns med ålder, 
civilstånd och deras kläder kommenteras. Medierna omnämner också oftare kvinnliga 
politiker med deras förnamn (Jarlbro 2006 s 55-68). 
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utgångspunkten och det självklara medan kvinnan/flickan är ”det Andra” (de 
Beauvoir 1995/1949 s 13). Tecken på att pojkar och män utgör norm kan även 
utläsas i betänkandets sakregister som innehåller många sidhänvisningar till 
”flickornas utbildning”, men inte några motsvarande till ”gossarnas” eller 
”pojkarnas” utbildning. Här konstrueras således pojkar som vanliga och 
självklara elever, medan flickor konstrueras som särskilda och avvikande.  

De könspolära föreställningarna framkommer kanske som allra tydligast när 
skolkommissionen refererar till de uppfattningar som anförs som argument mot 
samundervisning i den allmänna debatten. I debatten konstrueras könen som 
motsatta väsen. Flickor och pojkar tycks inte ha något gemensamt. Vidare 
länkas pojkar och flickor till skilda skolämnen och arbetssätt. Pojkar sägs vara 
mer intresserade av matematik, naturvetenskap och teknik, flickorna av 
humanistiska ämnen och språk. Flickor och pojkar anges lära sig på olika sätt 
och ha olika förhållningssätt till kunskap. Flickorna uppges memorera, medan 
pojkarna påstås lära på djupet. Det har dessutom varnats för att de ömtåliga 
flickorna ska bli överansträngda av alltför hårda studier (SOU 1948:27 s 345).  

De idéer som kommer till uttryck kan sägas ha understötts av tidens veten-
skapliga rön. Det hävdades på 1940-talet från forskarhåll att män och kvinnor 
hade olika intellekt och att män var mer lämpade för studier än vad kvinnor var 
(Carls 2004a s 310). Denna föreställning kan i sin tur spåras till 1800-talets 
utbildningsdiskussioner. Intellektuella studier sades på den tiden vara riskfyllda 
för flickor. Speciellt känsliga ansågs flickorna vara under puberteten då 
fortplantningsförmågan riskerades. Även hjärnan antogs kunna ta skada. Från 
vetenskapligt håll varnades för att ytliga kunskaper i många ämnen, för 
kvinnors del, skulle leda till att hjärnan blev överretad och kunde tyna bort 
(Schånberg 2004 s 64ff; Jfr även Johannisson 1994 s 28, 32; Wikander 2006 s 
56) Föreställningen att kvinnors äggstockar skulle skrumpna av akademiska 
studier användes i riksdagen som ett argument mot kvinnors rätt att få tillträde 
till universiteten (Carls 2004b s 238). Tydligen var föreställningar som dessa 
fortfarande levande i den debatt som skolkommissionen refererar till i betän-
kandet (Jfr Hirdman 2006 s 30). 

Kommissionen delar emellertid inte de idéer som framförs. De könsskillna-
der som kan iakttas förnekas inte, men i betänkandet synliggörs ett annat 
perspektiv och synsätt. Tidigare skolutredning har påpekat att samundervis-
ningen i realskolan ska ses i sitt sammanhang. De stora differenserna har 
uppkommit som en konsekvens av att flickorna ensidigt tvingats anpassa sig till 
realskolan, vilken utformats för pojkar (SOU 1948:27 s 348). De könsskillna-
der som många menar har visat sig vid samundervisningen i realskolan, håller 
därmed inte som argument mot samundervisning. När realskolan öppnades för 
flickor innebar det inte att undervisningen förändrades för att passa båda könen. 
Trots att flickorna på många sätt betraktades som mycket olika pojkarna 
innebar nyordningen ingen större förändring för realskolans del. I betänkandet 
förklaras att… 
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… dessa olägenheter kommit att starkare framträda därigenom, att realskolan 
enligt sina traditioner är en skola för gossar och att undervisning, arbetstakt 
och läseböcker avpassats mera efter gossarnas än efter flickornas behov. Olä-
genheterna är i så måtto inte konstitutiva för samundervisningen som sådan 
(SOU 1948:27 s 348). 

Kommissionen lyfter således fram asymmetrin, den manliga normen i ljuset. På 
så sätt tar man samtidigt udden ur argumentet mot samundervisning. Den 
enhetsskola som nu föreslås är istället avpassad för både flickor och pojkar och 
kommer därmed att passa alla parter på ett helt annat sätt, menar man.  

Ovan har den könspolära diskursen med en asymmetri i form av en manlig 
norm beskrivits. I betänkandet framförs emellertid förslag som riktar sig mot 
den strikta uppdelningen med skilda verksamhetsområden för kvinnor och män. 
Detta ska utvecklas i det följande. 

 

Slöjd och hemkunskap bryter könsgränser 
Tanken att syslöjd endast är något för flickor, respektive att träslöjd40 bara 
berör pojkar, omskapas i betänkandet:  

 
Samtliga pojkar bör få lära sig grunderna i träslöjd, vänjas vid verktyg av olika 
slag och vid arbete i olika slags material. Samtliga flickor bör få lära sig grun-
derna i syslöjd och hemskötsel. Flickorna bör emellertid inte vara helt främ-
mande för träslöjden, pojkarna bör ha någon kunskap om syslöjd, matlagning 
och barnavård (SOU 1948:27 s 32).  

 
Som synes länkas pojkar till träslöjd och verktyg. Flickor länkas till syslöjd, 
hemskötsel, matlagning och barnavård. Denna strikta ordning blir dock föremål 
för en viss omförhandling när kommissionen framhåller att pojkar och flickor 
bör ha åtminstone lite kunskap om varandras områden.  

Ett liknande förslag framförs när det gäller ett nytt ämne, hemkunskap och 
hemreparationer. Ämnet förordas bli obligatoriskt för både pojkar och flickor i 
klass 7. Kursinnehållet ska vara bland annat matlagning, inköpskunskap, 
varukunskap, hemvård, bostadskunskap, mindre snickeriarbeten samt repara-
tioner av möbler, kläder och böcker. Innehållet ska således tas från både 
manligt och kvinnligt könskodade verksamheter. Denna nyordning motiveras 

                                                      
 
40 Beteckningarna var sedan gammalt ”manlig slöjd” respektive ”kvinnlig slöjd” 
(Rudvall 2001 s 6; 32). I SOU 1961:30 slogs det fast att språkbruket skulle upphöra: ”I 
detta sammanhang vill beredningen framhålla, att de äldre benämningarna ”manlig” 
och ”kvinnlig” slöjd nu definitivt bör upphöra att användas” (SOU 1961:30 s 306). 
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med att eleverna ”behöver lära sig att klara sig utan passning, att reda sig själva 
vid praktiska uppgifter” (SOU 1948:27 s 178). 

Den etablerade könspolära diskursen får alltså inte stå oemotsagd. Den 
utmanas av en motdiskurs, en gränsuppluckrande diskurs. Inom denna diskurs 
argumenteras för ett uppluckrande av gränserna för vad som ska falla inom 
kvinnors respektive mäns område. Som redovisats ovan föreslås att både pojkar 
och flickor ska vidga sina verksamhetsområden i samband med praktiska 
sysslor inom slöjd och hemkunskap. I nästa avsnitt redogörs för hur diskussio-
nerna går när det gäller elevernas val mellan teoretiska och praktiska utbild-
ningar. 

 

Teoretisk kontra praktisk skolning 
Föreställningar om kön kommer till uttryck när olika utbildningsvägar 
diskuteras. Ibland uttrycks föreställningarna explicit. Vid andra tillfällen är de 
mer implicita som när det gäller linjeuppdelningen i klass 9, vilket ska visas 
nedan. För att sammanhanget ska bli begripligt ska bakgrunden till linjedel-
ningen först beskrivas. Därefter redovisas diskussionen om linjeuppdelningen 
med dess implicita och explicita föreställningar.  

Teoretisk och praktisk begåvning är ett återkommande tema i betänkandet.  
Det anses viktigt att de elever som har en kombination av praktisk och teoretisk 
begåvning väljer en praktisk yrkesväg i större utsträckning. Den framtida 
enhetsskolan som diskuteras ska hålla samman eleverna så länge som möjligt. 
Detta förväntas bidra till det viktiga målet att göra den praktiska utbildningen 
mer åtråvärd. Den teoretiska utbildningens attraktionskraft anses problematisk. 
Allt för många gymnasister saknar de rätta förutsättningarna för studierna, 
något statistiken vittnar om. En relativt stor andel tvingas sluta, de ”kuggas ut”. 
Av dem som fullföljt studierna har 15 procent av flickorna och 30 procent av 
pojkarna varit så kallade ”kvarsittare” i någon av gymnasiets klasser. Inför 
framtiden måste därför stor vikt läggas vid att få ett bättre urval till denna 
skolform (SOU 1948:27 s 277). 
 
Implicita föreställningar om kön 
I betänkandet föreslås att engelska införs i klass 5 och att alla elever läser 
samma ämnen fram till klass 7. Förslaget innebär vidare att vissa tillval görs i 
klass 7 och 8, därefter delas eleverna upp i tre olika linjer. 9 y är en yrkesinrik-
tad linje där en del av undervisningen är tänkt att ske i form av praktik på olika 
arbetsplatser. Det innebär att eleverna i stor utsträckning kommer att få sin 
undervisning ”av det praktiska livets män och kvinnor” (SOU 1948:27 s 50).  

9 a är en lättare teoretisk linje av mer allmänbildande karaktär. Linjen 9 g 
innebär att eleverna läser både tyska och franska och linjen är avsedd för dem 
som avser att gå vidare till gymnasiet. Resultatet av uppdelningen i de tre 
linjerna är tänkt att differentiera de olika begåvningstyperna. Eliten ska gallras 
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fram genom språkvalen och samlas i 9 g. Tyska uppges vara ett utpräglat 
begåvningsämne. Detta gäller även engelska som i åttonde klass blir ett 
tillvalsämne och då kommer att ”ställa betydligt större krav på allmän intelli-
gens än tidigare” (SOU 1948:27 s 72). Vidare anges: ”Eliten bland elever med 
teoretisk inriktning väljer i sjunde klassen tyska, i åttonde klassen tyska och 
engelska” (SOU 1948:27 s 72).41 Franskan följer sedan med valet av 9 g. Här 
anges också att skolarbetet kan ”drivas hårdare” (SOU 1948:27 s 196) i denna 
klass.42 

När det gäller talet om begåvning, intelligens och eliten kan en implicit 
manlig könskodning utläsas. Som Carls (2004a) visat länkades begåvning och 
intelligens på ett självklart sätt till pojkar och män.43 Som framgått var också 
hårt studietempo manligt könskodat, och det fanns fortfarande föreställningar 
om att alltför hårda teoretiska studier kunde vara hälsofarliga för kvinnor. Mot 
den bakgrunden, och då flickor varken lyfts fram eller nämns i sammanhanget, 
blir en slutsats att kommissionen inte utmanar gängse föreställningar. Det tyder 
således på att det främst är realskolans mest studiebegåvade pojkar som är i 
åtanke för 9 g.44    

                                                      
 
41 ”Begåvad”, ”eliten”, ”intelligens” och också ”obegåvad” är ord som används på ett 
sätt som framstår som främmande för en nutida läsare. De ska dock ses som tidstypiska 
och därmed ”normala” vid den här tiden. 
42 I själva verket skulle 9 g motsvara gymnasiet första år (SOU 1948:27 s 195; 270). 
Även om eleverna betraktades som en elitgrupp rekommenderades tyskan introduceras 
som enda nytt språk i klass 7 och franskan föreslogs få vänta till klass 9. Detta för att 
de nya språken inte skulle komma alltför tätt. 
43 I samtida litteratur hävdades att män och kvinnor skilde sig åt när det gällde IQ. Se 
till exempel Nyman (1942 s 70) som med hänvisning till amerikansk intelligensforsk-
ning skriver att pojkar inte bara har högre IQ än flickor utan även behåller sin IQ när de 
blir äldre på ett sätt som inte flickor gör. Begåvade flickor beskrivs också som 
avvikande, pojkaktiga, medan begåvade pojkar är mer normala i fråga om själslig 
inriktning (Nyman 1942 s 64). Bruket att förknippa begåvning med män har en lång 
tradition inom internationell forskning. I början av 1900-talet förklarade framstående 
nordamerikanska vetenskapsmän att den ringa förekomsten av kvinnliga vetenskapliga 
prestationer berodde på kvinnors medfödda sämre begåvningsförutsättningar och enligt 
den så kallade variabilitetshypotesen (variability hypothesis) påstods kvinnors 
intelligens och begåvning samlas runt normalkurvans medelvärde, medan mäns värden 
var betydligt mer utspridda. Detta skulle således innebära att få kvinnor kunde prestera 
mer än medelmåttigt medan de stora begåvningarna var män. Trots att hypotesen 
vederlades på 1930-talet levde föreställningarna vidare (Fausto-Sterling 1992 s 14ff). 
Se även Eagle Russett 1989 s 97ff; Rossiter 1984 s 105ff. 
44 Klass 9 a var mer inriktat mot flickor. Linjen var avsedd att ersätta både realexamen 
och normalskolekompetens (FK protokoll, 26 maj 1950, nr 23 s 50). Normalskolekom-
petens var den kompetens som erhölls genom flickskolan. Se även Marklund (1980 s 
127) om 9 a och dess koppling till flickskolestudier. 
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Den nya utformningen av skolväsendet förmodas medföra att de teoretiska 
valen tappar i lockelse. En majoritet, 60-70 procent av eleverna, antas komma 
att välja yrkesinriktningen 9 y (SOU 1948:27 s 247).  
 
 
Explicita föreställningar om kön 
När 9 y diskuteras tar betänkandet upp att manliga elever har en mer gynnsam 
position än kvinnliga. Detta sker när det nämns att flickorna getts sämre 
möjligheter beträffande utbildningsalternativ. Kommissionen skriver att det 
”med fog kunna hävdas, att utbildningsmöjligheter inom olika yrken icke stått 
den kvinnliga ungdomen till buds i samma utsträckning som den manliga” 
(SOU 1948:27 s 222). Således synliggörs asymmetrin i detta resonemang. Ett 
liknande exempel är när yrkesskolorna berörs. En av de frågor som bör ses över 
är ”den kvinnliga ungdomens tillträde till yrkesskolor med rationell hänsyn till 
de yrken, i vilka kvinnlig arbetskraft kan användas” (SOU 1948:27 s 253). 
Dessa tankegångar utvecklas inte, men formuleringen tycks göra gällande att 
antagningen inte alltid går rationellt till.45 En tolkning är att man syftar på att 
flickorna i praktiken inte alltid ges tillträde till dessa skolor. I och med att 
asymmetrin och könens olika villkor lyfts fram, framstår obalansen som 
illegitim och möjligheten för ifrågasättande öppnas.   

Sammanfattningsvis kan en implicit manlig könskodning av begåvning och 
intelligens utläsas. Detta innebär i sin tur att det främst är teoretiskt inriktade 
pojkar som är i åtanke för elitlinjen 9 g. Asymmetrin i form av manlig norm 
som både kom till uttryck och ifrågasattes i tidigare avsnitt, utmanas ovan. 
Detta visar sig när betänkandet tar upp att flickor missgynnats när det gäller 
utbildningsalternativ och när kvinnors svårigheter att få tillträde till befintliga 
yrkesskolor berörs.  

Således kan det konstateras att vissa föreställningar som rör kön kritiseras 
och omförhandlas. Även etablerade föreställningar förknippade med naturve-
tenskap och teknik utmanas, vilket jag nu ska redogöra för.  

                                                      
 
45 Historikern Nina Almgren (2006 s 134) skriver i avhandlingen Kvinnorörelsen och 
efterkrigsplaneringen att även om kvinnor formellt hade tillträde till yrkesutbildningar 
som avsåg traditionellt manliga områden vid denna tid, så hörde det till ovanligheten 
att kvinnliga elever togs emot. Se även ekonomhistorikern Ingela Schånberg (2001 s 
173) om att kvinnor fortfarande i slutet på 1950-talet kunde nekas tillträde till manligt 
könskodad yrkesutbildning. Även pedagogen Lisbeth Lundahl (1997 s 197ff) tar upp 
motståndet mot kvinnliga elever. 
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Nya och gamla idéer om naturvetenskap och teknik  
I betänkandet föreslås en ny typ av naturvetenskaplig undervisning för 
enhetsskolans del. För gymnasiets vidkommande tycks ingen reformering av 
den gängse undervisningen behövas, men däremot diskuteras en särskild typ av 
kemi och fysik i samband med textilslöjd. Detta ska utvecklas nedan. Därefter 
redogör jag för hur teknik förknippas med pojkar, men också hur man tänker 
sig att flickor kan ha nytta av teknisk kompetens. 
 
Enhetsskolans nya medborgerliga inriktning 
När det gäller både innehåll och undervisning i förslaget till enhetsskola kräver 
den nya tiden att det naturvetenskapliga området reformeras. Den naturveten-
skapliga undervisningen måste både förändras och ges ett större utrymme. Från 
att främst vara anpassad för en minoritet, de teoretiskt och naturvetenskapligt 
intresserade läroverkspojkarna, föreslås undervisningen inriktas mot samtliga 
elever. I sammanhanget betonas den medborgerliga inriktningen.  

I betänkandet framhålls att den kommande medborgarskolan måste ge alla 
elever en god naturvetenskaplig orientering. Ett viktigt syfte är att eleverna ska 
få praktiska och användbara kunskaper som de kan ha nytta av i livet. I 
jämförelse med folkskolan innebär förslaget att den naturvetenskapliga 
undervisningen får en betydande förstärkning. Eleverna föreslås få en naturve-
tenskaplig orientering som från och med klass 7 delas upp i ämnena biologi, 
kemi och fysik (SOU 1948:27 s 162f).   

Den medborgerliga inriktningen medför att det naturvetenskapliga innehållet 
måste reformeras och breddas i jämförelse med realskolans utbildning. 
Förändringen blir extra stor med tanke på att nya grupper dessutom ska 
inkluderas. Det blir således en ny uppgift att försöka skapa en naturvetenskap-
lig undervisning som väcker intresset hos alla de elever som föreslås undervi-
sas tillsammans i framtidens skola. I beskrivningen av hur naturvetenskapen är 
tänkt att breddas lyfts de mindre självklara intresseinriktningar fram. Kommis-
sionen markerar att undervisningen nu också ska inkludera både de elever som 
är mer intresserade av människor, och de elever som är mer för praktisk 
tillämpning: 

 
Sådana elever, som spontant är mer intresserade för människor än för naturve-
tenskapliga fakta, kan ofta bäst föras in i de naturvetenskapliga frågeställning-
arna genom att de först får läsa realistiska skildringar av några enskilda män-
niskors arbete, som lett till uppfinningar eller upptäckter. Andra lärjungar kan 
bli intresserade genom att praktiska tillämpningar av de naturvetenskapliga 
ämnena sättes i centrum (SOU 1948:27 s 162). 

 
Beskrivningen ovan är formulerad i könlösa termer, men det förefaller inte 
orimligt att förstå de två olika grupper som tas upp i citatet ovan som flickor 
respektive praktiskt inriktade pojkar. Detta mot bakgrund att naturvetenskap 
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förknippas med läroverkspojkar. En tolkning av citatet är att kommissionen 
inledningsvis med ”sådana elever” främst har flickor i åtanke och att de ”andra 
lärjungar” som sedan nämns syftar på praktiskt inriktade pojkar, alltså de som 
inte går vidare till läroverkets teoretiska studier. Att vara mer intresserad av 
enskilda människor än naturvetenskapliga fakta länkas därmed till flickor. 
Detta är också i linje med utbredda polära/dualistiska föreställningar där 
kvinnor länkas till känslor, människor och social verksamhet, medan män 
länkas till förnuft och sådant som inte har med mänskligt liv att göra (Harding 
1986).46 På motsvarande sätt länkas praktiska tillämpningar till de praktiskt 
inriktade pojkarna. Det kan dock framhållas att inte alla läroverkspojkar 
förknippas med naturvetenskap. De mer humanistiskt intresserade pojkarna 
skulle också kunna rymmas inom den grupp som sägs vara mer intresserad av 
människor än av naturvetenskapliga fakta. 

De teoretiskt inriktade läroverkspojkarna som traditionellt förknippats med 
naturvetenskap, den självklara normgruppen, framträder som motsatsen till 
bägge de i citatet nämnda grupperna. Den undervisning som antas passa dem, 
den traditionella naturvetenskapliga undervisningen, är dock inte utmönstrad. 
Även denna undervisning tas upp. Kommissionen skriver till exempel att de 
naturvetenskapliga ämnena har stora möjligheter att bidra till intellektuell 
skolning. Här nämns hypotesbekräftelse, ”experimentellt konstaterande fakta” 
(SOU 1948:27 s 162) och vetenskapligt arbete som betydelsefulla inslag. 
Vikten av att läroböckerna kan stimulera till bredvidläsning och ett fortsatt 
intresse lyfts fram.  

En breddning av den naturvetenskapliga undervisningen inom enhetsskolan 
har således föreslagits, och alla medborgares behov av naturvetenskaplig 
orientering har lyfts fram i vad man kan kalla en diskurs för medborgerlig 
bildning (Jfr Östman 1995 s 47-60; Lager-Nyqvist 2003 s 10ff). Det är dock 
fortfarande de traditionellt naturvetenskapligt intresserade eleverna som 
förväntas gå vidare till fördjupade naturvetenskapliga studier inom gymnasiet. 
 
Naturvetenskaplig undervisning inom gymnasiet 
När de naturvetenskapliga studier inom gymnasiet diskuteras framkommer vad 
som kommer att benämnas en specialiseringsdiskurs. Inom denna betonas att 
det naturvetenskapliga kunskapsområdet är särskilt svårt och krävande.47 När 

                                                      
46 I enlighet med dessa föreställningar länkas kvinnor till så kallade ”mjuka” frågor och 
män till ”hårda”. För utförligare diskussion om dikotoma/polära tillskrivningar, se 
Ekenvall (1992 s 22 ff); Hirdman (2001 s 70 ff); Hjälmeskog (1999 s 307 ff) och 
Bosseldal (1998). 
47 Svein Sjøberg (2000 s 153-181) talar om ett instrumentellt perspektiv där naturveten-
skaplig kunskap främst är ett medel att nå andra mål, såsom personlig karriär eller 
samhällelig tillväxt. Det innebär att rekrytering är i centrum. Ett bildningsperspektiv 
däremot betonar allmänbildning och de demokratiska aspekterna. Sjøberg diskuterar i 
detta sammanhang ”naturvetenskap som allmänbildning”. Andra forskare använder 
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kommissionen diskuterar gymnasieutbildningen framhålls att reallinjen med sin 
naturvetenskapliga inriktning är en utbildning som fordrar att eleven lägger ner 
mycket arbete och stor möda (SOU 1948:27 s 330).48 Det är således, förutom 
intellektuell skolning och vetenskapligt arbete, ansträngning och möda som 
länkas till de naturvetenskapliga ämnena när specialiseringsdiskursen kommer 
till uttryck. Lite annorlunda förhåller det sig dock när man tar man upp hur 
flickor skulle kunna ha nytta av fysik och kemi. Fysik och kemi lyfts fram i 
samband med textilslöjd inom gymnasiet.  

Fysikämnets och kemiämnets manliga könskodning gör att man kanske inte 
tänker sig att flickor ska ha någon nytta av dessa ämnen, men i betänkandet 
påpekas att kunskaper inom fysik och kemi är viktiga vid sådant som klädvård. 
Textilslöjd föreslås bli ett frivilligt ämne inom gymnasiet. Kommissionen 
skriver att förslaget kräver ”en särskild motivering” (SOU 1948:27 s 332), 
vilket tyder på att man vill föregå en väntad kritik för förslaget att släppa in ett 
så utpräglat såväl kvinnligt könskodat som praktiskt ämne i gymnasiet. I 
motiveringen anges att de kvinnliga eleverna i textilslöjden skulle kunna få 
nytta av de kunskaper de tillägnat sig i fysik och kemi. Det tycks således inte 
tänkbart att pojkar skulle välja textilslöjd. Fysiken och kemin kopplas till 
flickornas framtida roll som husmödrar. På så sätt kan textilslöjden motiveras. 
Detta kan också tolkas som ett försök att omförhandla och höja textilämnets 
låga status. Det finns vid denna tid också en tradition inom flickskolan att 
koppla den naturvetenskapliga undervisningen till vardagsnytta (Florin & 
Johansson 1992). Kommissionen skriver: 

 
För några få decennier sedan bedrev relativt få flickor gymnasiestudier. I deras 
hemmiljö var handarbete oftast en lyxbetonad sysselsättning med finare bro-
derier o.dyl. Det var under sådana förhållanden naturligt, att textilslöjd ej kun-
de beredas plats på gymnasiet. Samhällsförhållandena har ändrats även i detta 
avseende. Ett stort antal flickor från alla samhällsklasser genomgår nu gymna-
siet. Som husmödrar kommer de att ha behov av färdighet i exempelvis nytto-
sömnad. Vidare har materialkännedom fått väsentligt större betydelse än tidi-
gare, då naturprodukterna linne, ylle och silke utgjorde det huvudsakliga mate-
rialet. Nu har en mängd kemiskt framställda material fått allt större använd-
ning. En stark utveckling på detta område är att vänta. Det fordras en ej ringa 

                                                                                                                                 
beteckningarna ”science for all” (till skillnad mot ”science for an elite”) eller ”scienti-
fic literacy” (Roth & Lee 2001; Aikenhead 2003; 2004: Akker 2003). 
48 Idéhistorikern Staffan Wennerholm (2005 s 235ff) som undersökt den naturveten-
skapliga ungdomskulturen vid svenska läroverk 1930-1970 konstaterar att de naturve-
tenskapliga idealen var starkt förknippat med hårt arbete, logik och förnuft. Dessa ideal 
förknippades samtidigt med män och manlighet. En del av dessa unga manliga 
naturvetares kulturskapande bestod i gränsdragning. Män och manligt inneslöts i det 
naturvetenskapliga området, medan kvinnor och kvinnligt placerades utanför. Under 
1930- och 40-talet var denna diskurs tydlig. 
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kunskap och gott omdöme för att rätt behandla sådana material. I ämnet textil-
slöjd skulle därför förutom klädsömnad, lagning o.dyl. även kunna ingå enkla-
re laborationer för att utröna, hur skilda material förhåller sig vid behandling 
med värme, vatten och olika kemiska tvättmedel, liksom också deras meka-
niska hållbarhet o.s.v. Kunskaper som förvärvats i fysik och kemi skulle få 
praktisk tillämpning inom ett område som ligger den kvinnliga ungdomen nära 
(SOU 1948:27 s 332). 

 
I citatet beskrivs kvinnors husmorsplikter. När dessa diskuteras betonas den 
moderna utvecklingen och hur den fört med sig att kvinnor behöver naturveten-
skaplig kunskap för att sköta sina hushåll rationellt. Trots att hemkunskap 
föreslagits för alla elever i klass 7 tycks således föreställningen att kvinnorna 
ensamma ska bära ansvaret för hem och hushåll fortfarande vara självklar och 
den utmanas inte i detta sammanhang.49 Resonemanget innebär vidare att den 
strikta könsåtskillnaden på strukturell nivå befästs. I citatet talas det om enklare 
laborationer i fysik och kemi, vilket gör att ansträngningen och mödan som 
annars länkas till de naturvetenskapliga ämnena inom gymnasiet inte är giltiga i 
detta sammanhang. De etablerade idéerna om naturvetenskapen omformas, 
dock inte för pojkarnas del, och inte i förhållande till den gängse undervisning-
en, utan endast i samband med flickor. 
 
Det tekniska området 
En explicit ambition att bredda könsgränserna framträder när de mer praktiskt 
inriktade elevernas undervisning tas upp och i detta sammanhang berörs det 
tekniska området. I linje med den gränsuppluckrande diskursen anges att 
skolan bör frigöra sig ifrån tankesättet att pojkar ska inriktas på manliga och 
flickor på kvinnliga yrken. Män kan arbeta med både livsmedel och textilier till 
exempel som charkuterister och skräddare. Vidare kan kvinnor ha nytta av 
teknisk kompetens, såsom att kunna hantera verktyg och känna till elektriska 
apparater. 

 
I den allmän-praktiska undervisningen bör icke pojkar och flickor inriktas på 
s.k. speciellt manliga, respektive kvinnliga yrken. Pojkarna kan bli t.ex. kock-
ar, konditorer, charkuterister, textilarbetare, skräddare o.s.v., och de bör därför 
uppmuntras att pröva på undervisningen i hushållsgöromål och sömnad. Lika-
så kan flickorna icke minst inom s.k. kvinnliga yrken ha stor nytta av att kun-
na hantera verktyg, ha begrepp om maskiners konstruktion och arbetsfunktio-

                                                      
 
49 Som tidigare har betonats ligger samhällsklass utanför studiens fokus. Det kan dock 
noteras att resonemanget om hur kunskap för hushållets skötsel ska läras på ett 
teoretiskt sätt inom gymnasiet har starka kopplingar till samhällsklass. Det förefaller 
inte troligt att flickorna inom arbetarklassen förväntades lära sig att tvätta och laga 
kläder via teoretisk fysik- och kemiundervisning inom gymnasiet. 
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ner, känna till elektriska apparater av olika slag samt ha kunskap om olika ar-
betsmaterial och dylikt (SOU 1948:27 s 243).     

 
I citatet ovan talas det om ”s.k.” manliga och kvinnliga yrken, vilket kan tolkas 
som en markering att yrken inte är könade i sig, utan att bruket att länka yrken 
till kön är en konvention som kan brytas. De exempel på gränsöverskridningar 
som formuleras är mycket måttliga sedda med dagens ögon. Men de säger 
desto mer om hur etablerade och djupt rotade de könspolära föreställningarna 
är vid den här tiden. Kvinnor föreslås således närma sig det tekniska området, 
vilket också motiveras. Vidare vittnar resonemanget om att den könspolära 
diskursen är stark och räckvidden förefaller också vara bred.  

Ytterligare exempel på det tekniska områdets starka manliga könskodning 
framkommer när den tekniska realskolelinjen diskuteras. Utbildningens inslag 
av praktiskt arbete, laborationer och verkstadsarbete uppges passa ”manlig 
ungdom i pubertetsåren” (SOU 1948:27 s 285). Vidare anges att: ”Erfarenheten 
har också visat, att den ofta givit håglösa lärjungar ett nytt grepp om skolarbetet 
och hjälpt dem över den kris i inställningen till skolan, som ofta inställer sig 
under övergångsåren” (SOU 1948:27 s 285). Teknisk utbildning och verkstads-
arbete anses således ha en positiv effekt på skoltrötta pojkar. Detta är ett tema 
som upprepas i materialet, vilket jag ska återkomma till ett flertal gånger i 
avhandlingen. 
 
Sammanfattande analys och jämförelse 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att en väletablerad könspolär diskurs 
tydligt kan utläsas. Inom denna diskurs framkommer en asymmetri som tar sig 
uttryck på så sätt att kvinnor konstrueras som avvikelser från en självklar 
manlig norm. Kvinnor markeras särskilt genom att civilstånd och förnamn 
anges på ett sätt som inte gäller för män. Pojkar konstrueras som vanliga och 
självklara elever medan flickor och flickors utbildning framstår som undantag 
från normen. 

På symbolisk nivå konstrueras flickor som ömtåliga unga kvinnor som befa-
ras bli överansträngda av hårda studier och vars förhållningssätt till kunskap är 
ett ytligt memorerande. Pojkar däremot sägs lära på djupet och de förknippas 
med begåvning, intelligens och eliten.  

På den strukturella nivån länkas flickor till syslöjd, hemskötsel, matlagning, 
barnavård, humanistiska ämnen och språk. Pojkar länkas till träslöjd, verktyg, 
matematik, naturvetenskap och teknik.  

Den polära könsordningen framstår som stark och dess räckvidd relativt bred. 
Detta framgår särskilt när skolkommissionen går i polemik med etablerade 
föreställningar och förordar ett måttligt vidgande av de skarpa könsgränserna i 
samband med att elevernas framtida yrkesval diskuteras. I detta sammanhang 
utmanas den könspolära diskursen.  
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En gränsuppluckrande diskurs kommer till uttryck. Kommissionen föresprå-
kar ett modest (i samband med slöjden och framtida yrkesval) och i andra fall 
mer radikalt (i samband med ämnet hemkunskap och hemreparationer) 
undergrävande av de strikta gränserna för flickors respektive pojkars verksam-
hetsområden. Dessa resonemang är symmetriska så till vida att pojkar rekom-
menderas närma sig det kvinnligt könskodade området lika mycket som flickor 
förordas närma sig det manligt könskodade. Dessutom ifrågasätts asymmetrin 
som ger pojkar en mer gynnsam position. Detta görs för det första i och med 
synliggörandet av hur realskolan är anpassad efter pojkars behov, för det andra 
genom att flickornas begränsade utbildningsalternativ lyfts fram samt för det 
tredje när yrkesskolornas praxis att utestänga kvinnliga elever berörs. 

En reformering av den naturvetenskapliga undervisningen föreslås. Detta 
innebär samtidigt en utmaning mot den etablerade synen på hur denna under-
visning ska bedrivas. Undervisningen föreslås väcka nya elevgruppers intresse. 
Istället för att främst utformas för en minoritet föreslår kommissionen att 
innehållet ska breddas så att samtliga elever får en bred naturvetenskaplig 
orientering. I detta sammanhang betonas användbara medborgarkunskaper och 
en diskurs för medborgerlig bildning framkommer. 

Den mer traditionella synen på naturvetenskapliga studier kommer till uttryck 
i vad som i studien kallas en specialiseringsdiskurs. Intellektuell skolning och 
vetenskapligt arbete länkas till de naturvetenskapliga studierna inom denna 
diskurs. Diskursen kan främst utläsas i relation till naturvetenskapliga studier 
vid gymnasiet. I detta sammanhang länkas hög svårighetsgrad, höga krav, 
mycket arbete och stor möda till studierna. Vidare tydliggörs att områdets 
manliga könskodning är stark. Etablerade idéer om naturvetenskapliga 
gymnasiestudier omförhandlas, men endast i förhållande till flickors studier av 
fysik och kemi. För flickor föreslås enklare laborationer för textil materialkän-
nedom och skötsel av kläder och tyger.  

När gängse föreställningar om naturvetenskap och naturvetenskaplig under-
visning jämförs med etablerade föreställningar om kön, förefaller inte naturve-
tenskap vara något för flickor. Detta ter sig närmast självklart utifrån områdets 
starka manliga könskodning. Men det torde också höra ihop med att studierna 
konstrueras som mödosamma och krävande, vilket gör att de inte passar 
flickor. Lägre teknisk utbildning och verkstadsarbete förknippas med pojkar i 
puberteten och ses som lämplig verksamhet för håglösa pojkar. Allmänt sett 
förefaller teknikområdet inte vara passande för kvinnor vid den här tiden, vilket 
inte minst framkommer när kommissionen ser sig föranledd att särskilt 
framföra att flickor trots allt kan ha användning för teknisk kunskap i kvinnligt 
könskodade yrken där de kan ha nytta av att hantera verktyg, ha grepp om 
maskiners funktioner och känna till elektriska apparater.  

 
* 
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Skolkommissionens förslag innebär att den diskuterade medborgarskolan 
föreslås ersätta folkskolan och realskolan. Flickskolan rekommenderas få vara 
kvar tills vidare. En sjuårig skolplikt förordas bli utökad till nioårig. Den nya 
enhetsskola förutsätter att lärarna förmår anpassa sig till alla olika typer av 
elever, både när det gäller samhällsklass och kön. Skolan ska också kunna 
hantera olika typer av begåvningar. En bättre individualisering är därför ett 
mycket viktigt inslag i skolreformen. Den nya lärarutbildningen förväntas 
komma att ge de blivande lärarna kunskaper att hantera elevernas olikheter 
(SOU 1948:27 s 348f).  

Kommissionens betänkande publiceras i juni 1948 och det sänds därefter ut 
på remiss. Betänkandet väcker stor uppmärksamhet och de frågor som 
behandlas ses som viktiga samhällsfrågor. Opinionsläget har blivit sådant att 
man mer och mer har tagit till sig tanken att alla elever, trots sina olikheter, ska 
kunna undervisas i samma skola. Det befintliga skolsystemet anses av många 
vara både otidsenligt och ineffektivt. Det finns en oro för att den samhällseko-
nomiska utvecklingen ska komma att hämmas och att Sverige ska få svårt att 
hävda sig gentemot andra länder om inte skolväsendet reformeras (Marklund 
1980 s 9, 108, 110ff, 120). När regeringen har tagit del av alla remissyttranden 
formuleras proposition 1950:70, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen 
angående riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling. I propositionen 
refereras och citeras ett urval av de remissyttranden som inkommit. Skolöver-
styrelsens och dess underinstansers yttranden publiceras i SOU 1949:35. 
Dessutom lämnas motioner i ärendet in till riksdagens båda kamrar. Jag ska i 
nästa del av kapitlet redogöra för dessa synpunkter och förslag samt för 
debatterna som följer i riksdagens kamrar. 

 
 

Förslag  och  debatt  år  1950  –  Könens  utbildning 
engagerar 
I proposition 1950:70, motionerna, riksdagsdebatterna i första och andra 
kammaren samt i skolöverstyrelsens remissyttrande kan en könspolär diskurs 
uttydas på ett sätt som liknar vad som var fallet i skolkommissionens betänkan-
de. Här framkommer traditionella förväntningar och föreställningar om könens 
skilda livsuppgifter och framtida verksamhet, men också explicit uttalade 
försök att luckra upp diskursen och bredda gränserna och möjligheterna för 
både flickor och pojkar.     

Nedan presenterar jag först en diskussion om olikheter mellan kvinnor och 
män och vad dessa olikheter kan tänkas få för konsekvenser inom skolväsendet. 
Sedan redovisas hur resonemangen förs om de nyheter som skolkommissionen 
föreslagit, särskilt vad gäller den praktiska utbildningen. Olika synpunkter 
angående skolreformens konsekvenser för landsbygdens flickor och pojkar 
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beskrivs därefter. Vidare behandlas ämnet samhällskunskap och dess koppling 
till manlig värnplikt. Därpå följer ett meningsutbyte om främmande språk. 
Sedan redogörs för vad som sägs om den naturvetenskapliga undervisningens 
status. Slutligen sammanfattas vad som framkommit, och föreställningarna om 
kön relateras till föreställningarna om naturvetenskap och teknik. 

Själsolikheter mellan män och kvinnor 
I det följande redogörs för diskussioner om själsliga olikheter mellan flickor 
och pojkar. Här behandlas hur man resonerar om könsskillnadernas betydelse 
när det gäller sam- och särundervisning, för behovet av särskild kunskap för 
flickorna, för tjänstetillsättning inom skolan samt för disciplinen i klassrummet.   
 
Samundervisning eller särundervisning? 
I propositionen argumenterar regeringen för könsblandad undervisning genom 
att åberopa goda erfarenheter. Man refererar till en undersökning av rektorers 
upplevelser av samundervisning och denna studie visar att rektorerna är 
positiva till könsblandade klasser. I sammanfattningen av den undersökning 
som gjorts framträder den könspolära diskursen. Här beskrivs fogliga och 
lydiga flickor som har varit till gagn för att hålla ordning på de mer odiscipline-
rade pojkarna. Det uppges vidare att flickornas större ambition under yngre år 
har sporrat pojkarna till bättre prestationer. När pojkarna hunnit ifatt flickorna i 
utvecklingen är det flickorna som har stimulerats. Att de ömtåliga flickornas 
hälsa skulle skadas av att undervisas tillsammans med de mer robusta pojkarna 
tillbakavisas av rektorerna (Prop. 1950:70 s 158; 155). I beskrivningen av 
nämnda undersökning är således foglighet, lydighet och ömtålighet egenskaper 
som länkas till flickor. Pojkarna däremot framträder som odisciplinerade, men 
mer robusta än vad flickorna är. Denna könspolära diskurs utmanas emellertid 
på ett principiellt plan. När regeringen står bakom skrivningarna tas den 
gränsuppluckrande diskursen i bruk. De stereotypa beskrivningarna tonas ner 
och individens förmåga och fallenhet, oavsett kön, lyfts fram. Den grund-
läggande idén bakom enhetsskolan är att pojkar och flickor från alla samhälls-
klasser ska läsa i stort sett alla ämnen tillsammans. Differentieringen ska ske 
genom att läraren individanpassar sin undervisning i klassrummet (Prop. 
1950:70 s 156f).  

När utformningen av skolsystemet diskuteras hänvisar regeringen till demo-
krati och rättvisa. Det är fallenhet och begåvning, inte faktorer som kön och 
social ställning som ska vara vägledande för utbildningen. Bildning får inte 
förbehållas vissa grupper:  

 
Bildningen kan i ett demokratiskt samhälle aldrig få bli ett prerogativ för nå-
gon viss samhällsgrupp. I alla dess former bör den vara tillgänglig för varje 
uppväxande samhällsmedlem efter hans [sic] förmåga att taga emot, utan hän-
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syn till kön, hemort, social ställning och ekonomiska villkor (Prop. 1950:70 s 
60). 

 
Som samundervisningens sociala fördelar har större trivsel i arbetet och ett mer 
mångsidigt kamratliv förts fram. Detta håller dock inte alla remissinstanser 
med om. Kollegiet vid Kjellbergska kommunala flickskolan i Göteborg 
motsätter sig bestämt beskrivningarna av samundervisningens fördelar.50 Det 
betonas att frågan är omstridd och att även den vetenskapliga expertisen har 
skilda uppfattningar. Något närmare om vilka vetenskapliga experter kollegiet 
syftar på framgår inte av det som refereras och citeras i propositionen (Prop. 
1950:70 s 157). Kanske är det bland annat den professor som en riksdagsmo-
tion i andra kammaren hänvisar till som stöd för flickskolan. I motionen anges 
att en professor Salo har funnit, ”att flickornas könsmognad påverkas ogynn-
samt i samskolor” (AK 462 s 12).51 Formuleringen knyter an till den gamla 
idén att flickor lätt blir överansträngda av studier, vilket också riskerar att 
påverka fortplantningsförmågan negativt. Detta förefaller syfta på att samsko-
lan saknar det lugna tempo som är flickskolans kännetecken. Vidare anförs att 
den nya enhetsskolan inte kan tillfredställa flickskoleelevernas utbildningskrav 
eftersom den är två år kortare än flickskolan. En trolig följd uppges därför bli 
att flickorna söker sig till gymnasierna, ”där de måhända mindre komma till sin 
rätt” (AK 462 s 12). Formuleringen kan tolkas som en omskrivning för att 
flickor inte passar i gymnasiet och som tidigare nämnts fanns en oro för att allt 
för många elever skulle söka sig vidare till gymnasiet efter den grundläggande 
utbildningen. Dessutom associeras flickskolan med en lugn studietakt, medan 
gymnasiet förknippas med ett högt studietempo. Att allt fler flickskoleflickor 
skulle välja gymnasiestudier var ingen önskad utveckling och kan således 
tolkas som en hotbild i argumentationen för flickskolans bevarande. 

Ytterligare något som sägs tala mot samundervisning är moraliska skäl. 
Kollegiet vid flickskolan lyfter fram detta argument. I remissvaret anges: 
”Många föräldrar skulle med bekymmer se, att de vore nödsakade att lämna 
sina flickor i samklass i den kritiska åldern 11-16 år och i en tid, då de 
moraliska normerna äro så flytande som nu” (Prop. 1950:70 s 157). Vidare 
påpekas att det i staden (Göteborg) finns särskilda flickklasser både inom 
folkskolorna och inom samrealskolan. ”Man kan fråga sig, vilken anledningen 
är till detta”, skriver kollegiet menande (Prop. 1950:70 s 157). Det som inte 
sägs rent ut, men som här antyds i talet om moraliska normer i upplösning och 

                                                      
 
50 Det är inte förvånande att flickskolans företrädare argumenterar för särundervisning.  
Men som jag har betonat är det de tidstypiska synsätten som undersöks, vilket innebär 
att aktörerna och deras motiv ligger utanför studiens fokus. 
 
51 AK 462 står för Andra kammaren, motion nr 462. FK betecknar Första kammaren. 
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flickföräldrars oro, kan tolkas som ett uttryck för att en befarad sedeslöshet 52 
slutar med att flickorna blir gravida om inte könen hålls strängt åtskilda.  

I frågan om flickskolans bevarande eller avskaffande återkommer regeringen 
i propositionen till att könsskillnaderna inte ska överdrivas och oavsett de 
”psykiska könsolikheterna” (Prop. 1950:70 s 156) ska lärare kunna hantera 
dessa skillnader. Det sägs också att huruvida ”själsolikheterna mellan män och 
kvinnor” (Prop. 1950:70 s 154) beror på biologiska faktorer eller uppfostran är 
omstritt. Man påpekar dessutom att de könsskillnader som olika forskare har 
funnit avser gruppnivå och ger besked om gruppernas medelvärden. Resultatet 
kan därför inte appliceras på enskilda flickor och pojkar. Om skolan skulle 
organiseras efter elevernas begåvning och intressen skulle grupperna bli mer 
eller mindre könsblandade: ”Ville man organisatoriskt differentiera skolan efter 
lärjungarnas faktiska begåvningsanlag och intressen, komme gränsen mellan de 
olika skolformernas klientel med säkerhet icke att följa någon ren könslinje” 
(Prop. 1950:70 s 372).  

Som tidigare har beskrivits fanns det vid den här tiden föreställningar om att 
kvinnor skulle vara mindre teoretiskt begåvade än män. Det varnades till och 
med för att krävande studier för en flickas del skulle leda att fortplantningsför-
mågan tog skada och kanske också att hjärnan blev överretad. Idén att länka 
flickor till avsaknad av begåvning kan utläsas när flickskolans framtid diskute-
ras i propositionen. Det hänvisas till en utredning och i texten redogörs för 
skolformens speciella karaktär. Här anges att skolan inte ställer gymnasiets 
krav på utpräglad studiebegåvning. Även om den högre flickskolan inte ger den 
kunskapsgrund som gymnasiet ger, fyller den dock en viktig funktion. De som 
har goda kunskaper, men saknar ambitionerna som följer med en god begåv-
ning, kan göra utmärkta insatser i arbetslivet. Det finns ett behov av arbetstaga-
re som är beredda att ta sin an rutinarbete ”utan besvikelse och missnöje” 

                                                      
52 Ett av argumenten mot samundervisning var ”osedlighetsargumentet”. Historikern 
Marie Nordström (1987) beskriver hur frågan om samundervisning ”kunde vara farlig i 
sedligt hänseende” (a.a. s 56) var en huvudpunkt redan när Läroverkskommittén 
diskuterade frågan vid sekelskiftet 1900, inför att realskolan skulle öppnas för flickor. 
Från de skolor som prövat samundervisning rapporterades dock att undervisningen inte 
hade lett till sedeslöshet. Tvärt om hade samvaron mellan pojkar och flickor gett ett 
positivt utfall, enligt rapporterna. Även idéhistorikern Roger Qvarsell (1996) beskriver 
oron för osedlighet som ett viktigt inslag i sekelskiftets debatt. Under 1930-talet 
aktualiserades frågan, då under benämningen ”dansbaneeländet”. Det man förfasade sig 
över var en ungdom som gick till dansbanor och dansrestauranger där de umgicks 
njutningslystet och hämningslöst. Det fanns en rädsla för att ungdomarnas umgänges-
vanor skulle leda till skamliga sjukdomar och oäkta barn. Oron fortsatte under 1940-
talet. Qvarsell menar att kommersialiseringen av umgängeslivet kanske också bidrog 
till upprördheten.  Ungdomarnas beteende och villighet att lägga pengar på kläder, bio, 
restaurangbesök och andra nöjen stred mot ett djupt förankrat skötsamhetsideal. Trots 
1950-talets framtidsoptimism återkom en intensiv debatt om ungdomens brottslighet 
och sedeslöshet.  
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(Prop. 1950:70 s 378). Goda kunskaper, låg ambitionsnivå, avsaknad av god 
begåvning, rutinarbete, samt anpassning och fördragsamhet länkas därmed till 
flickor.    

I riksdagsdebatten lyfter en talare fram förslaget att flickskolan med sin 
särskilda pedagogik skulle kunna öppnas även för pojkar. Åtminstone en del av 
flickskolorna skulle kunna ta emot båda könen.53 Riksdagsledamoten argumen-
terar för att det inte bara är flickor utan även vissa pojkar som behöver ett 
lugnare studietempo och som skulle uppskatta det undervisningsinnehåll som 
erbjuds i flickskolan.54 Ledamoten säger:  

 
Det är enligt mitt förmenande alldeles givet, att lika väl som det finns flickor, 
som äro bättre betjänta av en lugn studiegång, där man inte behöver se fram 
mot en pressande examen, så finns det pojkar som ha behov därav. Pojkar, 
som t.ex. vilja ägna sig åt konstnärligt arbete, behöva kanske vidgade språk-
kunskaper eller önska läsa konsthistoria i större utsträckning än man gör inom 
realskolan och gymnasiet – för att nu nämna ett par av de ämnen, som man all-
tid pekar på när det gäller att framhålla betydelsen av den nuvarande flicksko-
lan (AK protokoll 26 maj 1950 s 47).  

 
I resonemanget ovan verkar den gränsuppluckrande diskursen komma till 
uttryck. Förslaget att även pojkar kan vara betjänta av den lugnare flickskolan 
tyder på en vilja att utmana och vidga könsgränserna. Samtidigt visar citatet att 
det var ganska speciella pojkar som var i åtanke för att passa i flickskolan då 
blivande konstnärer nämns som exempel. Detta innebär att föreställningen att 
flickor av naturen är ömtåliga och inte klarar hårda studier inte utmanas. 
Däremot förs tanken fram att lugnare studier kan vara något för vissa pojkar, 
för de blivande konstnärerna. Dessa framstår dock som särskilda och i den 
meningen som en avvikelse från den generella bilden av pojkar. Detta innebär 
således att de gängse föreställningarna inte omskapas. 
 
Särskild kunskap för kvinnor 
När det gäller kvinnligt kodad utbildning är det särskilt den husliga utbildning-
en som återkommer i materialet. I riksdagsdebatten tar en talare upp att både 
hembiträde och husmor är yrken som det blivit allt svårare att rekrytera till. Det 
husliga arbetsområdet håller på att avfolkas (AK protokoll 26 maj 1950 s 92). 
Rekryteringssvårigheterna kopplas ihop med yrkets låga status, vilket i sin tur 
                                                      
 
53 Beteckningen flickskola ska förstås som en särskild skolform med lugn studiegång 
och praktiska inslag där eleverna kunde erhålla normalskolekompetens, alltså inte bara 
som en skola för flickor.  
54Alternativet att öppna flickskolan för pojkar hade diskuterats under 1940-talet. Men 
flickskolans utbildning associerades med lägre begåvning och det befarades att ett 
sådant alternativ skulle bli en lösning för de mindre begåvade pojkarna (Nordström 
1996 s 63). 
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länkas till kvinnor. Den låga statusen sätts i samband med det förhållande att 
kunskap inom det husliga området inte erkänns som kompetens då kvinnor 
anses ha kunskapen av naturen. Riksdagsledamoten konstaterar: ”Kunnigheten 
på detta område har ansetts vara medfödd för kvinnor” (AK protokoll 26 maj 
1950 s 91-92). Även om talaren vill framhålla vikten av utbildning, synliggör 
resonemanget etablerade föreställningar om naturliga könsskillnader där 
kvinnor, det husliga området, medfödda förmågor och låg status länkas 
samman. 

Det är inte endast ovan nämnda riksdagsledamot som framhåller vikten av 
kunskaper för hemmets arbetsuppgifter. Även bland remissyttrandena märks en 
vilja att betona kompetensen och utbildningens betydelse. När Målsmännens 
Riksförbund i sitt remissyttrande argumenterar för en särskild flickskolelinje 
inom gymnasieorganisationen lyfts den utbildade husmodern fram som ett 
ideal. Enligt remissinstansen bör fysik- och kemiundervisningen för flickors del 
vara stödämnen till hemkunskap och textilslöjd. Dessutom bör biologi få ett 
speciellt innehåll för flickorna: ”Biologikursen bör utvidgas med särskild vikt 
på hälsovård, sjukdomslära, ärftlighetslära, rashygien samt barnavård” (Prop. 
1950:70 s 442). Den biologikurs som förordas kan ses som en speciell kvinnligt 
könskodad variant av allmänbildande biologi, vilket därmed kan sägas vara i 
linje med den nyttobetonade och mer vardagliga inriktning som förordas för 
naturvetenskapens del inom diskursen för medborgerlig bildning. I sin 
argumentation framhåller Målsmännens Riksförbund betydelsen av mödrarnas 
insats som fostrare av kommande generationer. Det är en insats som aldrig kan 
ersättas, men för att klara av denna viktiga uppgift så bra som möjligt behöver 
kvinnor kunskap och bildning, menar förbundet (Prop. 1950:70 s 442).  

I resonemanget nämns inte explicit att kvinnor av naturen har getts uppgiften 
att vårda och fostra barn, men denna uppfattning kan anas då moderskapet lyfts 
fram och betonas.  
 
Tjänstetillsättning efter kön 
Ett annat uttryck för den könspolära synen kan utläsas när ett förslag om nya 
huvudlärartjänster diskuteras. I detta sammanhang kan den asymmetriska 
utgångspunkten som tilldelar män en högre status än kvinnor uttolkas. I 
skolöverstyrelsens utlåtande anges att Sveriges folkskollärarinneförbund ser 
positivt på förslaget om huvudlärartjänster. Förbundet anser att det är betydel-
sefullt att lärare på detta sätt ges möjlighet till befordran, men samtidigt 
framhålls att detta är ”under förutsättning att ovidkommande synpunkter icke få 
spela in vid tillsättandet” (SOU 1949:35 s 341). Resonemanget utvecklas inte i 
skolöverstyrelsens utlåtande men formuleringen tyder på att folkskollärarin-
norna har erfarenheter av att ovidkommande synpunkter kan avgöra tjänstetill-
sättningen. En tolkning är att förbundet syftar på att det inte är ovanligt att 
manliga folkskollärare ges företräde vid tjänstetillsättningar (Rohdin & 
Larsson-Utas 1998 s 94ff, 107ff; Sparrlöf 2007 s 81, 178, 226ff; Jfr även 
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Johansson 2001 s 108). En sådan tolkning stöds av att regeringen i sin proposi-
tion nämner det inte ovanliga förfarandet att reservera undervisningen i 
klasserna 5-7 för de manliga folkskollärarna. Då småskollärare undervisar i 
småskolan som avser klass 1 och 2 blir följden att de kvinnliga folkskollärarna, 
när detta tillämpas, endast får undervisa i klass 3 och 4. Regeringen känner 
uppenbarligen väl till både denna praxis och de kvinnliga lärarnas invändning-
ar. I propositionen konstateras att emot detta förfarande ”har missnöje ofta 
framförts från de kvinnliga lärarna” (Prop. 1950:70 s 200). Formuleringen 
vittnar om att förfarandet är ett vanligt inslag i skolans rutiner och därmed 
institutionaliserat. 
 
Pojkars pubertet – en disciplinfråga? 
Trots att flickor ses som ömtåliga och pojkar betraktas som mer robusta 
skildras pojkars pubertet som en riktig krisperiod. Beskrivningen skulle kunna 
uppfattas som att det är pojkarna som är ömtåliga och flickorna mer stabila och 
robusta, alltså tvärt emot etablerade föreställningar. Någon sådan tolkning görs 
dock inte. Enligt den beskrivning som ges utrymme i propositionen är puberte-
ten extra besvärlig för pojkarna medan det går lugnare till för flickor. För 
pojkars del anges förloppet vara krisartat och intensifierat. Även förpuberten är 
ett större problem för pojkar än för flickor. Professor Elmgren som utrett 
könsdifferenser i den psykiska utvecklingen sammanfattar: ”Gossarnas 
förpubertet är ur social synpunkt besvärligare och den biopsykiska pubertets-
krisen häftigare. Hos flickorna ske förändringarna mer gradvis och utan alltför 
tvära övergångar” (Prop. 1950:70 s 154).  

Kanske är det denna krisartade pubertet som anses komma till uttryck i form 
av läsleda och disciplinproblem i fjorton- femtonårsåldern för pojkars del? I 
riksdagsdebatten hävdas att framför allt pojkarna i klass 7 drabbas av skoltrött-
het. En riksdagsledamot säger: ”Var och en som undervisat i en skola vet, hur 
framför allt de flesta av pojkarna i 14-årsåldern kommit in i en period, där 
läsledan är förhärskande” (AK protokoll 26 maj 1950 s 80). Sveriges överlärar-
förbund uttrycker en liknande uppfattning när det i sitt remissyttrande skriver 
att ointresset hos många gossar uttrycks i en ”påfallande nonchalans jämte i 
många fall i ett icke önskvärt uppförande” (Prop. 1950:70 s 185). Från 
överlärarförbundets håll argumenteras för att mer praktiskt arbete för dessa 
pojkar skulle leda till ett ökat intresse och ett bättre uppförande. Även bland 
andra remissinstanser tas frågan om disciplinproblem bland pojkarna upp. 
Kollegierna vid flera skolor har i sina remissyttranden reagerat mot att 
skolkommissionen beskriver situationen i skolan på ett verklighetsfrämmande 
sätt (SOU 1949:35 s 264ff). Ett kollegium skriver att skolkommissionen 
beskrivit disciplinproblemen som om det var frågan om medicinska problem. 
Kollegiet menar att det nog många gånger snarare handlar om lathet än 
missanpassning:  
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Nog kunna pojkar ställa till en hel del rackartyg både under lektioner och an-
nars och ändå vara fullt friska och t.o.m. synnerligen välartade. Även om man 
försöker med arbetsskola och film m.m. låter en vanlig pojke inte lura sig bort 
från insikten, att läraren är där för att se till att han utför ett arbete, som han 
inte alltid är hågad för (Prop. 1950:70 s 559).  

 
Lathet och rackartyg länkas således till synnerligen välartade friska pojkar. Att 
bryta mot normer och störa ordningen beskrivs som normalt beteende för 
manliga elever. Här kan också ett visst gillande utläsas. Som citatet visar 
antyds att pojkar som stör ordningen i skolan snarare gör rätt som inte under-
ordnar sig lärarna.                                  

 

Traditionellt och ”fördomsfritt” om utbildning och yrken 
I detta avsnitt diskuteras några av de nyheter som skolkommissionen har 
föreslagit och hur de har tagits emot. Diskussionen handlar främst om utbild-
ning för de äldre eleverna från och med högstadiet. Möjligheten till yrkesut-
bildning inom enhetsskolan har mottagits positivt av remissinstanserna. När 
den strukturella nivån som avser uppgifter, utbildningar och yrken diskuteras, 
framkommer föreställningar om att kvinnor och män bör ägna sig åt helt olika 
sysslor och yrken, men dessa föreställningar utmanas också. 

 
Husligt och tekniskt område 
Ett tema som gång på gång framkommer är att hem och hushåll länkas till 
flickor på olika sätt.55 På motsvarande sätt länkas teknik till pojkar. Det husliga 
och det tekniska området är de kanske mest förekommande könskodade 
områdena. Ibland förekommer de tillsammans på ett sätt som accentuerar det 
polära synsättet och visar att de utgör något av ett ”prototyp-par” för praktiskt 
utbildning. Ett exempel är när styrelsen för Jordbrukareungdomens förbund 
förordar mer huslig utbildning för flickor och ytterligare möjlighet till teknisk 
utbildning för pojkar. För flickors del betonas praktisk tillämning av näringslä-
ra och hemvård. När det gäller pojkar framhålls kunskap om olika typer av 
mekanisk utrustning. Remissinstansen lyfter fram teknikens roll i samhället, 
men också pojkars eget intresse för området: ”Det stora intresset för teknik hos 
pojkar i dessa åldrar och teknikens genomgripande betydelse i nutidssamhället 
tala båda härför” (Prop. 1950:70 s 244). Det kan noteras att ingenting sägs om 
vad flickor skulle kunna tänkas vara intresserade av, vilket tyder på att 
kvinnors ansvar för hem och hushåll tas för givet. 

                                                      
 
55 Jfr Lundström (2005 s 19f) om hur hemmet historiskt har kopplats till kvinnan och 
modersrollen i ett hemkultsideal som inte alltid har haft sin motsvarighet i verkligheten, 
men som ändå har haft en stark ställning som kulturellt ideal. 
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Vid en granskning av det husliga arbetet framkommer att två delvis motstri-
diga sätt att beskriva de husliga uppgifterna kan uttydas. Å ena sidan framförs 
uppfattningen att hem och hushåll är ett självklart kvinnligt ansvar och en 
samhällsuppgift. Detta är i enlighet med den könspolära diskursen. Å andra 
sidan, och i linje med en mer gränsuppluckrande könsdiskurs, framförs 
åtminstone vissa förväntningar på pojkar och män, och här förefaller skolkom-
missionens förslag ha bidragit, vilket strax ska visas. 

En skola med hushållsinriktning formulerar sig i sitt remissvar på ett sätt som 
visar att kvinnors uppgifter i hem och hushåll inte ses som en privatsak utan 
tvärtom betraktas som en kvinnlig samhällsuppgift. Här betonas utbildningens 
värde för att ge ”den allsidiga medborgerliga fostran och bildning, som såväl 
gifta som ogifta kvinnor behöva för att fylla sin uppgift i hem och samhälle” 
(Prop. 1950:70 s 312). Även ett kollegium vid en flickskola lyfter upp husmo-
derskallet och samhällsnytta:  

 
Hemmen äro samhällets grundval. Det är av allra största vikt att flickorna i sin 
skolutbildning så långt möjligt få en god grund för den oerhört krävande upp-
gift, som väntar de allra flesta av dem: att bli maka och mor. Det är en natio-
nalekonomisk vinst att göra kvinnorna till dugande husmödrar likaväl som till 
skickliga yrkeskvinnor. Inga än så goda skolreformer äro tillfyllest, om de ej 
ge tillräckligt stöd åt den fostran, som avser att inge de unga respekt för den 
största av livsuppgifter: att bilda ett hem. Tacknämligt är, att skolkommissio-
nen insett nödvändigheten av att även pojkarna bibringas hemkunskap, men 
flickornas möjligheter att inom enhetsskolans ram få nödig förutbildning för 
husmoderskallet äro icke tillfredsställande (Prop. 1950:70 s 382). 

 
Skolkommissionens förslag att hemkunskap och hemreparationer ska införas 
som obligatoriskt ämne för både pojkar och flickor i klass 7 och 8 har mottagits 
väl av skolöverstyrelsen som tillstyrker förslaget.  Skolöverstyrelsen går till 
och med ännu längre och föreslår att även ämnet barnavård bör bli ett obligato-
riskt ämne för både pojkar och flickor (SOU 1949:35 s 49). När hemkunskaps-
ämnet omnämns i propositionen markeras särskilt att ”alla” verkligen betyder 
både pojkar och flickor: ”För sjunde och åttonde klasserna föreslår kommissio-
nen ett för alla lärjungar - gossar och flickor – obligatoriskt praktiskt ämne, 
benämnt hemkunskap (med småreparationer)” (Prop. 1950:70 s 240).  

När regeringen diskuterar tillvalsämnena i klass 7 och 8 för de elever som 
väljer den praktiska vägen antas att flickorna i stor utsträckning kommer att 
välja husligt arbete som tillval. Därmed förutsätts dessa kvinnliga elever 
således få ytterligare förstärkt undervisning inom hem och hushåll. Tillvals-
kurserna i husligt arbete ska visserligen formellt stå öppna för pojkar, men 
området förmodas vara oattraktiva för dem. Regeringen skriver: ”En pojke är 
givetvis också välkommen till denna undervisning, men de flesta skulle nog 
föredraga det tillvalsämne, som kommissionen kallar ’praktisk yrkesorienter-
ing’. Detta ämne är avsett att ge deltagarna kortare praktisk erfarenhet av några 
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yrken, som de äro intresserade av” (Prop. 1950:70 s 243). Apropå ytterligare 
ämnen som kan vara aktuella, anges att vissa områden har visat sig vara särskilt 
populära för pojkar i den aktuella åldersgruppen: ”Ritteknik, motorkunskap och 
verkstadsarbete äro sålunda omtyckta ämnen för pojkar i pubertetsåren” (Prop. 
1950:70 s 243). Som synes förknippas pojkar även här mer det tekniska 
området. Det kan också konstateras att pojkars intressen och preferenser lyfts 
fram på ett sätt som inte har sin motsvarighet för flickors del (Prop. 1950:70 s 
239-245).  
 
Manlig norm får följder – asymmetrins konsekvenser 
Medan flickor återkommande länkas till husligt arbete länkas pojkar till en 
större variation av yrken och områden. En utvidgning av flickors område 
framkommer dock genom att stöd för de flickor som vill söka sig till manligt 
område förespråkas. Här finns ett behov ”vägbanande åtgärder” (Prop. 1950:70 
s 295). En fördomsfri syn på flickors yrkesval förordas i propositionen. 
Resonemanget är följande. Det nya skolsystemet kommer att ställa stora krav 
på att skolorna erbjuder yrkesvägledning. Med tanke på de olika linjerna i 
nionde klass, och att en majoritet av eleverna förväntas välja yrkesinriktad 
linje, kommer behovet att bli betydande. I detta sammanhang kommer den 
gränsuppluckrande diskursen till uttryck när det framhålls att de flickor som 
önskar välja ett manligt könskodat yrke bör få stöd i sitt val. Regeringen 
refererar till en Dr Neymark som utrett frågan om ungdomars yrkesval. I 
sammanhanget betonas vikten av att yrkesvägledningen kan se fördomsfritt på 
flickors yrkesval i de fall flickor önskar välja ett manligt könskodat yrke. Inget 
motsvarande resonemang förs om pojkar och deras val. Neymark konstaterar 
att flickor som vill överskrida könsgränserna vanligen möts av ”en mur av 
fördomar” (Prop. 1950:70 s 295), vilket riskerar leda till att de inte ens får 
möjlighet att visa ”vad de duga till i fri konkurrens med pojkarna” (Prop. 
1950:70 s 295). I den nya skolan blir det yrkesvägledningens uppgift att 
medverka till att könsgränserna kan överskridas:  

 
Här har yrkesvägledningen skyldighet att – sedan den fördomsfritt undersökt 
de personliga premisserna och förvissat sig om att flickorna i fråga verkligen 
ha förutsättningar att göra sig gällande i de tilltänkta yrkena – uppträda som 
deras förespråkare och försöka uppdriva lämpliga utbildningsplatser åt var och 
en (Prop. 1950:70 s 295).  

 
I citatet ovan kan en viss misstro mot kvinnliga elever som vill bryta könsgrän-
sen utläsas. Det räcker inte att flickor själva gör sina val. Här anges explicit att 
yrkesvägledningen också ska säkerställa att flickor ”verkligen ha förutsättning-
ar att göra sig gällande”. Därmed anges att en kvinnlig aspirant ska prövas 
extra noga, vilket kan förstås mot bakgrund av asymmetrin mellan hur manligt 
och kvinnligt konstrueras. Som kvinna och därmed representant för ett kön med 
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lägre status måste hon rannsakas extra noga och verkligen bevisa att hon gör 
sig förtjänt att komma in på männens områden.  

Asymmetrin som också innebär att pojkar och män är en outtalad normgrupp 
kan utläsas på ytterligare sätt. En sammanblandning av det könsneutrala, som 
per definition innefattar både flickor och pojkar, och förhållanden som endast 
avser pojkar, görs i riksdagsdebatten då en riksdagsledamot uttrycker sig 
positivt om förslaget som ger elever möjligheten att välja praktisk linje till 
årskurs 9. Ledamoten tar upp ett experiment som inneburit att elever vid en 
folkskola fått praktisk yrkesutbildning två och en halv dag i veckan redan i 
åttonde klass. Beskrivningen av försöksverksamheten görs i könsneutrala 
termer, vilket indikerar att både flickor och pojkar deltagit (FK protokoll 26 
maj 1950 s 26). När skolöverstyrelsen refererar till samma försök framgår dock 
att det handlar om ”gossar i klass 8, som önska en mera praktisk yrkesutbild-
ning” (SOU 1949:35 s 309). Dessa pojkar har fått utbildning vid en verkstads-
skola och en av skolöverstyrelsens underinstanser framhåller de goda effekter-
na vilka jämförs med pojkarnas tidigare ointresse och dåliga uppförande. Här, 
liksom tidigare, länkas således skoltrötthet, dåligt uppförande och pojkar 
samman. Den lösning som presenteras är verkstadsarbete.  

I ett annat sammanhang är det skolöverstyrelsen som tycks sätta likhetsteck-
en mellan elever och manliga elever. Detta sker när gymnasievalen diskuteras. 
De elever som väljer gymnasiestudier föreslås inte bara välja gymnasielinje och 
inriktningsämnen utan även huruvida de ska avsluta sina studier efter två eller 
tre år. Skolkommissionen har lanserat ett förslag som innebär att det borde 
räcka med två års gymnasiestudier för de flesta av dem som inte är direkt 
inriktade på att fortsätta med akademiska studier. Skolöverstyrelsen är skeptisk 
till förslaget som bygger på att endast de elever som verkligen har förutsätt-
ningar för vidare universitets- och högskolestudier ska fortsätta den längre 
gymnasiegången. Övriga elever ska välja den kortare varianten. Frågan är om 
dessa elever verkligen skulle komma att sluta efter två år, eller om även de 
skulle vilja fortsätta för att nå gymnasiets högsta examen, dimissionsexamen. 
Skolöverstyrelsen diskuterar hur det sett ut tidigare år och lyfter i detta 
sammanhang fram statistik över de lärjungar inom gymnasiet som avbrutit sina 
studier. Här konstateras att totalantalet av dem som slutat i förtid är 16,2 
procent. Studiegången och studieavbrotten diskuteras i könsneutrala termer och 
”lärjungar” är det ord som används. Men så skriver skolöverstyrelsen:  

 
De flesta ha säkerligen slutat till följd av bristande framgång i studierna, några 
till följd av sjukdom eller ekonomiska svårigheter. Det har alltid varit sällsynt, 
att unga män [min kursivering] avstått från ett studiemål, som legat nära och 
förefallit uppnåeligt, utan att vara därtill tvingad av yttre omständigheter 
(SOU 1949:35 s 81).  

 
Det finns ingenting i texten som förklarar skiftet från totalantalet och det 
könsneutrala ”lärjungar” till ”unga män”. Å ena sidan skulle en möjlig tolkning 
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kunna vara att man menar att det är just de unga männen som inte avbryter ett 
studiemål som förefaller möjligt att nå, medan däremot unga kvinnor kan 
avbryta studierna av mer dunkla skäl. Å andra sidan förefaller en mer sannolik 
tolkning vara att den manliga normen gör att skolöverstyrelsen omedvetet 
glider från det könsneutrala till det som uttryckligen endast avser manliga 
elever. Detta förfarande förefaller också höra samman med att gymnasiestudier 
fortfarande är manligt könskodade och att normen, sinnebilden för gymnasie-
studenten är en ung man, vilket därmed underlättar sammanblandningen.  
 

Landsbygdens flickor och pojkar 
Förslaget med nioårig enhetsskola över hela landet innebär å ena sidan en 
efterlängtad förbättring för landsbygdens del. Då realskolorna är förlagda till 
tätorterna och för med sig resväg eller inackordering för de som bor utanför 
dessa orter, innebär det att en stor andel av landsbygdens barn har fått nöja sig 
med sex- eller sjuårig folkskola. En nioårig enhetsskola i alla kommuner skulle 
betyda att även barnen på landsbygden får en skolgång som motsvarar den 
många gånger åtråvärda realskolan. Men å andra sidan behövs barnen ofta i 
jordbruken så snart de slutat folkskolan, eller så kan de behöva bidra till 
familjens försörjning på annat sätt. Landsbygdens företrädare ser således både 
nackdelar och fördelar.  

En remissinstans föreslår att det ska inrättas ”skoljordbruk och skogsvårds-
gårdar för landsbygdens manliga ungdom och lanthushållslinjer för den 
kvinnliga” (SOU 1949:35 s 67). Detta sätt att resonera utifrån den könspolära 
diskursen är återkommande.56 Att jordbruk är tydligt manligt könskodat och 
den kvinnligt könskodade motsvarigheten är lanthushåll framkommer också i 
talet om landsbygden i riksdagen. En talare i första kammarens riksdagsdebatt 
argumenterar för att jordbruksungdomar ska tillåtas en kortare skolgång. 
Talaren hävdar att det är på det viset att många pojkar vill arbeta med jordbruk 
men att det ”torde” vara så att många flickor ”inte direkt vill utbilda sig i något 
annat yrke än det husliga arbetet”. Formuleringen är bestämd när det gäller 
pojkars val och betydligt vagare när det gäller flickors situation. Talaren säger: 

 
Det är ju dock så, att trots den stora flykten av ungdom från jordbrukskommu-
nerna, är det dock en ganska stor procent av pojkarna, som fortfarande vill 
ägna sig åt jordbruksyrket. Och se vi på landsbygdens flickor, så torde även 
bland dessa finnas en mycket stor procent, som inte direkt vill utbilda sig i nå-
got annat yrke än det husliga arbetet (FK protokoll 26 maj 1950 s 69).  

 

                                                      
 
56 Se till exempel SOU 1949:35 s 67, 308; FK protokoll 26 maj 1950 s 53, 69; AK 
protokoll 26 maj 1950 s 57, AK 468 s 8. 
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Som framgår av citatet ovan är det mer vaga talet om flickornas situation 
dessutom öppet för tolkning. Här påstås vare sig att flickorna vill utbilda sig 
inom, eller ägna sig åt, husligt arbete. Däremot sägs det att flickorna inte har 
någon alternativ yrkesbana som de direkt vill utbilda sig inom. Som tidigare 
nämnts lyfte skolkommissionen fram de kvinnliga elevernas begränsade 
utbildningsmöjligheter. Det förefaller också vara betydelsefullt i sammanhang-
et att det är svårt att hävda att den husliga utbildningen är populär och efter-
strävansvärd för flickorna. Den praktiska realskolans husliga linje har till 
skillnad mot de övrig linjerna (handelslinje och teknisk linje) inte vunnit 
framgång57 och det har även blivit allt svårare att rekrytera arbetskraft till det 
husliga området, framför allt till arbete i andras hem. Tidigare har en stor andel 
förvärvsarbetande kvinnor tjänstgjort som pigor på landet eller som hembiträ-
den i staden, men rekryteringen till dessa yrkeskategorier har blivit allt svårare 
(Öberg 1999 s 173; Hirdman 1992a s 200). En tolkning är att talaren syftar på 
att flickorna på landsbygden helt enkelt inte har så mycket att välja på. Husligt 
arbete är det enda som står till buds för många av dem.  

Således kan det konstateras att den könspolära diskursen framkommer i talet 
om landsbygden. Husligt arbete och lanthushåll länkas till kvinnor. Jordbruk 
och skogsbruk länkas till pojkar och antas vara något berörda pojkar vill ägna 
sig åt. 

I det föregående har den praktiska utbildningen diskuterats. I det följande ska 
teoretiska ämnen tas upp. Först behandlas ämnet samhällskunskap. 

 

Samhällskunskap för värnpliktsåldern 
Ett ämne som förefaller ha uppfattats som manligt könskodat, är det nya ämnet 
samhällskunskap. Skolkommissionen har framfört att den nya tidens krav på 
bred medborgerlig utbildning för alla barn, oavsett kön, samhällsklass och 
hemort, måste mötas genom att undervisningen om samhället ges ett betydligt 
större utrymme i framtiden. Kommissionen har föreslagit att samhällskunskap 
ska införas som eget ämne på både mellanstadiet och högstadiet. I detta 
sammanhang har det särskilt påpekats att ämnet ska vara fristående från 
historia eftersom samhällslära ingår i realskolans historiekurs. Det nya ämnet 
ska ge en fördjupad syn på samhällsfrågor. Studiebesök föreslås spela en stor 
roll. Förutom en grundläggande samhällsorientering är ämnet också tänkt att 
inspirera till fortsatt intresse för medborgerliga frågor, ge träning i informa-
tionssökning samt öva färdigheten att kritiskt granska argument och medias 
rapportering. Eleverna ska stimuleras att diskutera och analysera sociala, 
politiska och internationella problem och andra typer av aktuella händelser 
(SOU 1948:27 s 165ff). När detta tas upp i remissyttrandena skriver en instans 
att ämnet samhällskunskap ”torde bättre lämpa sig för värnpliktsåldern” (SOU 

                                                      
57 Se prop. 1950:70 s 322, SOU 1949:35 s 57, SOU 1948:27 s 202. 
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1949:35 s 282). En annan remissinstans föreslår också att undervisningen ska 
ges den manliga ungdomen ”i samband med värnplikten” (SOU 1949:35 s 
282).  

Argumentet att ämnet passar bättre för värnpliktsåldern tyder på att det 
föreslagna innehållet har uppfattats som allt för avancerat för yngre elever och 
ungdomar. Formuleringarna indikerar också att innehållet förknippas med män 
då unga kvinnor inte gör värnplikt och man därför knappast kan tala om en 
kvinnlig värnpliktsålder. Någon motsvarande formulering som tyder på att även 
kvinnor avses kan inte utläsas, inte heller hur unga kvinnor skulle kunna tänkas 
få motsvarande utbildning om den ges till den manliga ungdomen i samband 
med värnplikten.  

Att samhällsfrågor förknippas med män knyter an till en gammal könspolär 
föreställning där män länkas till det publika livet, till samhället och offentlighe-
ten medan kvinnor länkas till hemmet, hushållet och familjen (Leppänen 2006; 
Larsson 2006; Lorentzen 2006; Mansén 2006). Enligt äldre tiders uppfattning 
kopplas också värnplikten ihop med medborgarskap (Rönnbäck 2004).58 En 
slutsats som kan dras är att dessa föreställningar finns kvar och utgör grunden 
för de ovan nämnda remissinstansernas förståelse av den fråga som behandlas. 
Det innebär samtidigt att samhällsfrågor och den medborgerliga utbildningen 
fortfarande främst är manligt könskodade, åtminstone i detta sammanhang. 
Därmed använder remissinstanserna sig av den könspolära diskursen som 
utgångspunkt för sitt resonemang. Skolkommissionen däremot för fram en ny 
syn på samhällskunskapsämnet. Som framgår av beskrivningen ovan anger 
kommissionen tydligt att undervisningen inte ska ske genom den traditionella 
pedagogiken. Ämnet ska vara ett verktyg för kritiskt tänkande. Eleverna, både 
flickor och pojkar, ska vara i högsta grad aktiva. Genom diskussioner och 
analyser ska de tränas att utveckla ett demokratiskt förhållningssätt.59 Förslaget 
att samtliga elever ska läsa samhällskunskap kan därmed ses som en strävan att 
omskapa förståelsen och könskodningen av området och detta förslag är således 
i linje med den gränsuppluckrande diskursen.  
                                                      
 
58 Historikern Josefin Rönnbäck (2004 s 228-230) beskriver hur värnplikt och 
medborgarskap kopplades samman. Ett slagord för utökad manlig rösträtt hade varit 
”En man, ett gevär, en röst”. Motståndarna mot kvinnors rösträtt hävdade att det 
faktum att kvinnor inte gjorde värnplikt innebar att kvinnor inte heller skulle rösta. 
Detta argument kunde dock bemötas av rösträttskvinnor som hänvisade till kvinnors 
barnafödande som likvärdig männens militära värnplikt. Genom barnafödandet 
riskerade även kvinnorna sina liv för nationens skull. När första världskriget bröt ut 
1914 och försvarsfrågan därför var brännande användes argumentet flitigt (Rönnbäck 
2000 s 42). 
 
59Sociologen Stina Lyon (1999) kopplar skolkommissionens syn på samhällskunskaps-
ämnet till Alva Myrdal och makarna Myrdals starka tro på skolans uppgift för att fostra 
demokratiska och kritiska medborgare. 
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När de ovan refererade remissinstanserna, i polemik med skolkommissionens 
förslag, länkar samhällskunskapen endast till män kan oenigheten om vem som 
ska läsa ämnet ses som en förhandling om områdets könskodning. En förhand-
ling, eller snarare en diskursiv strid, utspelar sig även när det gäller franska 
språket. Denna strid ska jag snart komma till i avsnittet nedan. För att ge en 
bakgrund ska jag dock först ta upp de främmande språken och deras särskilda 
ställning mer generellt. 

 

Främmande språk främst för eliten 
I de granskade dokumenten framträder franska, tyska och engelska som tydliga 
högstatusämnen. Som tidigare har redogjorts för innebär skolkommissionens 
förslag med de tre linjerna i klass 9 att språkvalen ska gallra fram eliten bland 
de teoretiskt begåvade eleverna. Tyska sägs vara ett utpräglat begåvningsämne 
och engelska i de högre årskurserna anses ställa höga krav på intelligens. Som 
tidigare visats har eliten och de främsta begåvningarna också förknippats med 
manliga elever. Kommissionens planer att engelska ska införas för alla elever i 
femte klass har mötts av blandade reaktioner från både remissinstanser och 
riksdagsledamöter. Tanken är att i någon mån överbrygga den bildningsklyfta 
som finns mellan lägre och högre samhällsklasser. I dessa diskussioner är det 
samhällsklass snarare än kön som diskuteras explicit.  

En länsstyrelse svarar i sitt remissyttrande att åtgärden skulle innebära att ”ett 
stort stycke av klassmuren mellan s.k. bildade och s.k. obildade inom vårt folk” 
skulle rivas (Prop. 1950:70 s 115). Det högre allmänna läroverket i Visby 
tillstyrker visserligen men här är man inte lika optimistisk utan varnar tvärtom 
för en övertro på åtgärdens sociala betydelse. Klyvningen av svenska folket ”i 
bildade och obildade” (SOU 1949:35 s 276) kommer inte att upphöra. I 
riksdagen diskuteras huruvida även ”svagt begåvade barn” (FK protokoll 26 
maj 1950 s 50) ska läsa engelska eller om de bör befrias. Även remiss-
instanserna tar upp problemen det skulle medföra om ämnet görs obligatoriskt. 
Engelska anses vara alltför svårt för att alla ska kunna lära sig det.60 En 
riksdagsledamot argumenterar mot kommissionens förslag genom att i sin 
diskussion hänvisa till försöksundervisning i engelska som bedrivits inom 
folkskolan. Slutsatserna efter försöket uppges vara att mellan en tredjedel och 
en fjärdedel av eleverna saknar förutsättningar att följa språkundervisningen 
(FK protokoll 26 maj 1950  s 21f).   

Som framgår av argumentationen, oavsett om den görs för eller mot en 
obligatorisk engelskundervisning, länkas studierna i engelska språket till 
intellektuell begåvning och bildning. Detta gäller i ännu högre grad det franska 
språket.61 I diskussionen om franskan framträder också hur språkstudierna 

                                                      
60 Se till exempel Prop. 1950:70 s 215; SOU 1949:35 s 276. 
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länkas till manligt könskodade områden tydligare. Skolkommissionens förslag 
innebär att de främsta teoretiska begåvningarna kommer att börja med franska i 
nionde klass, vilket innebär en försämring för franskans ställning jämfört med 
situationen inom realskolan. Detta har föranlett en petition till franskans försvar 
från nära ett tusen personer. I en riksdagsmotion i första kammaren anges att ett 
mycket stort antal av ”det praktiska livets män, finansmän, industrichefer, 
köpmän, redare, anslutit sig. För personer i sådan ställning är det främmande 
språket i första hand ett nödvändigt verktyg i arbetet. De ha svårt att förstå, att 
man försämrar eller gör sig av med ett dylikt verktyg” (FK 379 s 12). Av 
formuleringen framgår att det franska språket knyts till manliga högstatusposi-
tioner. Motionärerna menar vidare att franskstudierna måste påbörjas tidigare 
än vad som föreslagits då franskan anses vara viktig att behärska för dem som 
går vidare till universitet och högskolor. Här lyfts sambandet mellan vetenskap 
och kunskaper i franska språket fram: ”Det frapperar, att representanter för 
naturvetenskaper, medicin och teknisk forskning alltmer understryka även 
franska språkets betydelse” (FK 379 s 12). En riksdagsledamot betonar att det 
inte bara är de som tänkt sig en fortsatt språklig eller humanistisk utbildning 
som behöver franska. ”Det gäller även naturvetarna, dem, som skola studera 
matematik, kemi, fysik eller medicin” (AK protokoll 26 maj 1950  s 63).  

Även i en motion som undertecknats av representanter från flera partier 
hänvisas bland annat till en rad naturvetenskapliga områden där franska språket 
anses mer eller mindre oumbärligt. Teknologie studerande behöver bättre 
kunskaper i franska. Medicinare behöver språket i sina kontakter med fransk 
medicinsk forskning. Vidare anförs att: ”Betydelsen av goda kunskaper i 
franska för studium av exempelvis matematik och astronomi är odiskutabel” 
(FK 369 s 3). Ytterligare en riksdagsledamot som lämnat in en motion i frågan 
säger i riksdagsdebatten: ”Den praktiska betydelsen av franska språket är 
fortfarande utomordentligt stor. Dess betydelse i vetenskapligt hänseende torde 
de flesta vid universiteten erkänna, och i min motion har jag haft tillfälle att 
åberopa ett uttalande från en av våra Nobelpristagare” (FK protokoll s 44). 
Nobelpristagaren som åsyftas är Arne Tiselius som fick Nobelpriset i kemi 
1948. En stark koppling mellan kunskaper i franska och naturvetenskapliga 
studier på hög nivå görs således. Idealet som lyfts fram är en framstående 
vetenskapsman som självklart även behärskar franska språket. Att denna person 
också är man framgår genom kopplingen till manligt könskodade positioner. 
Dessa föreställningar är dock inte de enda som förknippas med språket.  

Franskans höga status hyllas inte enhälligt, den ifrågasätts också i riksdags-
debatten. Detta sker i polemik med en motion som har lyft fram högtstående 
intellektuellt arbete härstammande från Frankrike. I motionen anges att 
Frankrikes främsta exportvara alltid har varit idéer (FK 369 s 5). Detta 
ifrågasätts av en riksdagsledamot i första kammarens debatt. Debattören anser 
                                                                                                                                 
61 Det kan noteras att Arthur Engberg, ecklesiastikminister under 1930-talet, kallade 
franskan ”latinets dotter” (Isling 1980 s 216). 
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inte att franska språket måste stärkas inom skolväsendet och i argumentationen 
framkommer försök att omförhandla Frankrikes och franskans statusposition. 
Detta sker genom att landet länkas till saker som har lägre rang och värde än de 
framstående idéer som Frankrike har förknippats med i motionen. Debattören 
säger att ”mera påtagliga och karakteristiska exportvaror från Frankrike just nu 
tyckas vara sprit och vin, smink och puder, parfymer och andra kvinnliga 
lyxartiklar” (FK protokoll 26 maj 1950 s 62). Förutom vin och sprit är det 
således kvinnligt könskodade produkter som knyts till landet.  

Detta meningsutbyte kan betraktas som en diskursiv kamp om franskämnets 
status på symbolisk nivå. En diskurs där franska, hög status, intellektuellt 
arbete, vetenskapliga studier, naturvetenskaplig och medicinsk forskning, 
framstående idéer och tänkare samt män/manligt länkas samman utmanas 
således av debattören som använder sig av en diskurs där istället franska, 
tvivelaktig status, onyttigheter samt kvinnor/kvinnligt uppges höra ihop. Här 
tydliggörs således hur det kvinnligt könskodade kan användas som medel för att 
degradera ett ämne eller område.  

    

Det naturvetenskapliga områdets status 
De naturvetenskapliga ämnena tas kortfattat upp i propositionen, men det 
framgår att ämnena har hög status, även om variationer också kan utläsas. 
Framför allt förknippas fysik och kemi med en exakthet som ger dem en 
särställning. Biologiämnet har en mer osäker position. Teknik, särskilt 
praktiska teknikstudier, har av allt att döma en relativt låg status. Detta ska 
utvecklas i det följande. 

Traditionellt naturvetenskapliga ämnens status 
Att det naturvetenskapliga området har en särskild status, både när det gäller 
manlig könskodning och med avseende på svårighetsgrad, blir tydligt när 
regeringen argumenterar mot uppfattningen att uppmätta könsskillnader 
motiverar skild undervisning för pojkar och flickor (Prop. 1950:70 s 154ff). I 
samband med denna diskussion citeras en professor Katz som lyfter fram 
variationerna inom könen. Professor Katz använder flickor och naturvetenskap 
som exempel: 

 
Man får aldrig glömma, att man vid dessa olikheter har att göra med en statis-
tisk fastställd lagbundenhet, inskärper professor Katz. ”Om man t.ex. påstår, 
att flickor inom ett visst bestämt område, exempelvis det naturvetenskapliga, 
åstadkomma mindre än gossarna, så säger oss detta bara, att den genomsnittli-
ga förmågan är mer framträdande hos ett större antal gossar, men därmed är 
icke sagt, att icke flickorna eller att endast gossarna ha förmåga till naturve-
tenskapligt arbete” (Prop. 1950:70 s 156). 
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Påståendet att flickorna presterar mindre inom området än pojkarna får inte 
tolkas som att inga flickor klarar av, eller rättare sagt, ”ha förmåga till” 
naturvetenskapliga studier, betonar professor Katz i citatet ovan. Talet om att 
”ha förmåga” till naturvetenskapligt arbete förefaller syfta på uppfattningen att 
naturvetenskap är ett särskilt svårt område. Katz uttalande tyder på att den 
manliga könskodningen är mycket stark då det föranleder ett klargörande 
påpekande att det inte förhåller sig på det viset att inga flickor över huvudtaget 
klarar av naturvetenskapliga studier. Professor Katz nämner inte att naturveten-
skap inte passar alla pojkar. Istället bemöter Katz föreställningar om ”icke 
flickorna” och ”endast gossarna” vilket innebär samma sak. Exemplet vittnar 
om att flickor och naturvetenskapliga studier allmänt uppfattas som mer eller 
mindre oförenliga. 

De naturvetenskapliga ämnena är inte bara svåra, de är också betydelsefulla. I 
propositionen kopplas de till svensk tradition och näringsverksamhet inom 
jordbruk och skogsbruk. Ämnena sägs också vara viktiga med tanke på de 
tekniska uppfinningar som är på frammarsch: ”Biologi, fysik och kemi äro 
ämnen av väsentlig vikt i ett land, där jorden och skogen alltjämt ge väldiga 
befolkningslager deras utkomst, och i en tid, då tekniska och mekaniska 
hjälpmedel av olika slag alltmer tränga i förgrunden” (Prop.1950:70 s 134).  
Därmed länkas ett stort värde, landets försörjning samt både tradition och 
framtid, till de naturvetenskapliga ämnena.  

Även om biologiämnet ofta ingår i vad som räknas till naturvetenskap har det 
ibland en marginaliserad ställning. Det kopplas ihop med hygien och hälsolära 
eller med ett livligt intresse för naturen som gör att släktskapet med kemi och 
fysik bryts. Biologiämnet anses falla utanför vad som kallas ”de exakta 
naturvetenskaperna”; fysik, kemi och matematik. Detta framkommer när en av 
de anlitade experterna uttalar sig om en begåvningstyp som skulle kunna ha 
förutsättningar för att bli en inspirerande lärare i biologi och geografi: ”Bland 
den biologiskt intresserade ungdomen träffas ej sällan en begåvningstyp, som 
med livligt intresse för det levande i naturen förenar ett relativt svagt utvecklat 
sinne för de exakta naturvetenskaperna” (Prop. 1950:70 s 436). Det förefaller 
inte osannolikt att sinnebilden för denna typ och blivande lärare är flicka. Om 
det är flickor som åsyftas i talet om svagt utvecklat sinne för fysik, kemi och 
matematik så knyter det an till ämnenas manliga könskodning och föreställ-
ningen att de inte är något för kvinnor. I sammanhanget spelar det också roll att 
reallinjens ämneskombination franska, geografi och biologi rekommenderas för 
blivande folkskollärare och framför allt väljs av kvinnliga studenter (SOU 
1949:35 s 85f). 

Vidare tar propositionen upp behovet av en mer konkret och verklighetsbase-
rad undervisning. Det erfarenhetsbaserade lärandet antas leda till att kunska-
perna når djupare till skillnad från ett ytligt memorerande av fakta som snabbt 
glöms bort. De mer konkreta upplevelserna och erfarenheterna av ”natursam-
manhangen” sägs vinna i längden över det som eleverna lär sig memorera, även 
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om det är en ”aktningsvärd kunskapsmassa, som mekaniskt sammanhålles av 
minnet” (1950:70 s 135). En undervisning som är baserad på åskådning och 
erfarenhet tar visserligen tid, säger man, men det är också nödvändigt att den 
får ta tid. Regeringen konstaterar: ”All undervisning, som söker rota kunskapen 
djupare än i minnet, är med nödvändighet tidskrävande” (Prop. 1950:70 s 135). 
Detta sätt att argumentera för ett erfarenhetsbaserat lärande knyter an till den 
gamla konflikten mellan naturvetenskap och humaniora. Som tidigare redo-
gjorts för beskriver Lövheim (2006) hur naturvetenskapens försvarare förde 
fram den naturvetenskapliga undervisningen som föredöme genom att den gav 
eleverna tillfälle att själva observera och utföra, till skillnad mot det osjälvstän-
digt memorerande som de humanistiska ämnena förknippades med. Den 
naturvetenskapliga utbildningen länkas därmed till självständighet, erfaren-
hetsbaserad undervisning, åskådning och observationer samt ett tidskrävande 
lärande. 
 

Tekniska studiers ställning 
Tidigare har jag redogjort för hur både regering och remissinstanser framhåller 
pojkars teknikintresse och det har återkommande framgått hur pojkar länkas till 
teknik. Teknik är inte bara ett klart manligt könskodat ämne, det har i materia-
let tydliga kopplingar till arbetarklass och ämnet har en lägre ställning än de 
ämnen som egentligen räknas till det naturvetenskapliga området vid denna 
tidpunkt. Detta framgår när en remissinstans, ett kollegium vid en teknisk 
mellanskola, framhåller skolformens förtjänster:  

   
Det är en mycket utbredd och naturlig önskan hos många föräldrar, som tillhö-
ra socialgrupp III, från vilken tekniska mellanskolans elever huvudsakligen 
rekryteras, att deras pojke skall få det bättre än vad de själva haft det. Om då 
hemmets ekonomi och pojkens läshuvud icke förmå föra honom fram till ex-
empelvis teknisk studentexamen, så erbjuder den tekniska mellanskolan en 
framkomlig väg (Prop. 1950:70 s 313). 

 
I citatet ovan framgår hur en praktisk teknisk utbildning länkas till begränsade 
resurser, både vad det gäller läshuvud och ekonomi. Både detta och det faktum 
att praktisk teknisk utbildning har framhållits som lösning för skoltrötta och 
störande pojkar vittnar om en statusskillnad mellan detta område och traditio-
nell naturvetenskap.  

Sammanfattande analys och jämförelse 
Inom den könspolära diskursen konstrueras flickor på symbolisk nivå som 
fogliga, lydiga, anpassningsbara och fördragsamma. De uppges också vara 
ömtåliga och könsmognaden riskerar att påverkas negativt av hårda studier. 
Andra idéer som länkas till flickor är låg ambitionsnivå och avsaknad av god 
begåvning trots goda kunskaper. Pojkar betraktas som mer robusta, men 
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förknippas också med besvärliga pubertetskriser. Vidare kopplas pojkar ihop 
med läsleda, nonchalans, disciplinproblem och störande beteende, problem som 
teknisk-praktisk utbildning vid verkstadsskola antas kunna lösa. 

På den strukturella nivån förknippas flickor framför allt med husligt arbete, 
vilket i sin tur knyts till låg status, men också till nationalekonomi och 
samhällsnytta. Flickor länkas även till rutinartat lönearbete. Pojkar kopplas 
både ihop med det naturvetenskapliga och det tekniska området. Pojkars 
tekniska kunnande knyts till den tekniska utvecklingen samt till de manliga 
elevernas egna intressen av ritteknik, motorkunskap, verkstadsarbete och teknik 
i allmänhet. Även i talet om landsbygden konstrueras könen som främst olika 
med skilda arbetsuppgifter, utbildningar och yrken. Lanthushåll och husligt 
arbete länkas till kvinnor och framstår som enda framtidsalternativ för delar av 
av landsbygdens flickor. Jordbruk och skogsbruk är motsvarigheten för pojkar. 
Detta antas däremot vara något berörda pojkar själva väljer. Dessutom 
förefaller gymnasiestudier länkas till pojkar. 

En asymmetri där män tillskrivs högre position och status än kvinnor kan 
utläsas. En institutionaliserad praxis att ge män företräde till vissa lärartjänster 
omnämns. I samband med val av praktiska ämnen före nionde årets linjedel-
ning lyfts endast manliga elevers intressen och preferenser fram. Även om det 
uttrycks att en flicka som vill söka sig till ett manligt könskodat yrke inte bör 
stoppas av fördomar, ska hon prövas extra noga. Det kvinnligt könskodade 
används också retoriskt i degraderande syfte. Vidare framkommer ett par 
sammanblandningar mellan det könsneutrala och det som endast gäller manliga 
elever. 

De könspolära föreställningarna utmanas och en gränsuppluckrande diskurs 
tas i bruk i argumentationen för samundervisning. Variationer inom könen, 
istället för mellan könen, lyfts fram. Hemkunskap med småreparationer 
förespråkas för alla elever. Dessutom framförs ett förslag om obligatorisk 
barnavård för både flickor och pojkar. Möjligheten för flickor att pröva ett 
manligt könskodat yrke förordas.  

Diskursiva strider kan utläsas när det gäller franskämnet och samhällskun-
skapen. Inom dessa olika sätt att se på ämnena knyts de till kön på skilda sätt. 
Däremot återskapas de naturvetenskapliga studiernas starka manliga könskod-
ning och höga status. Den naturvetenskapliga utbildningen förknippas vidare 
med självständighet, erfarenhetsbaserad undervisning, åskådning och observa-
tioner och ett tidskrävande lärande. Den höga statusen gäller särskilt fysik och 
kemi. Synen på naturvetenskapen är i detta fall i linje med specialiseringsdis-
kursen. En speciell typ av allmänbildande biologistudier länkas till moderskap 
och kvinnor tillsammans med hälsovård, sjukdomslära, ärftlighetslära, 
rashygien samt barnavård. För flickors del föreslås också fysik och kemi kunna 
fungera som stödämnen för hemkunskap och textilslöjd. Dessa specialvarianter 
av naturvetenskapliga studier kan sägas vara i linje med en kvinnligt könskodad 
diskurs för medborgerlig bildning. Praktiska teknikstudier tillskrivs en lägre 
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status och kopplas till pojkar och begränsade resurser, både när det gäller 
ekonomi och begåvning. 

Vid en jämförelse med vad som framkom i skolkommissionens betänkande 
om de naturvetenskapliga ämnena kan det konstateras att den manliga köns-
kodningen, det hårda arbetet och den höga statusen känns igen. I 1950 års 
debatt har områdets höga status dessutom accentuerats genom att vetenskapliga 
studier inom området lyfts fram i samband med att franska språket länkas 
samman med hög bildning och framstående intellektuellt arbete. På samma sätt 
som tidigare förefaller både de naturvetenskapliga studiernas manliga könskod-
ning och gängse föreställningar som länkas till studierna vara oförenliga med 
de idéer som knyts till flickor.  

Biologi, fysik och kemi framhålls visserligen alla tre som viktiga ämnen i 
propositionen, men det är fysik och kemi som framträder som de mest prestige-
fyllda ämnena.  Biologiämnet faller utanför ”de exakta naturvetenskaperna” 
och dess ställning är mer osäker.  

När de naturvetenskapliga ämnena kopplas ihop med flickor blir det i en 
särskild variant för hem och moderskap. Praktiska teknikstudier förknippas 
med avsaknad av begåvning, vilket kan sägas vara i linje med idéer som 
associeras med kvinnliga elever. Men teknik har en stark manlig könskodning 
och teknisk undervisning länkas dessutom både till pojkars preferenser och till 
skoltrötta pojkar med störande beteende vilket indikerar att de faller utanför 
vad som kan anses vara lämpligt för flickor. 

 
* 

De förslag och synpunkter som förts fram diskuteras av riksdagens särskilda 
utskott. En brist på både lärare och skollokaler är bekymmersam, men det råder 
ändå enighet om behovet av någon typ av skolreform. Vad reformen ska 
innebära är meningarna däremot delade om. Utskottet formulerar en kompro-
miss som efter debatt i både första och andra kammaren antas av riksdagen 26 
maj 1950. Kompromissen är en rymlig rock, som en talare i riksdagsdebatten 
säger. Den är rymlig nog för att kunna omsluta olika uppfattningar (FK 
protokoll 26 maj 1950 s 37). Det bestäms att enhetsskolan ska startas på försök 
och att försöksverksamhetens utfall ska studeras noga. En viss oenighet råder 
angående om försöksverksamhetens utfall ska avgöra huruvida enhetsskolan 
ska ersätta övriga skolformer. Vid 1956 års riksdag uttalas dock att försöks-
verksamheten ska utmynna i en obligatorisk, organisatoriskt sammanhållen, 
nioårig skola (Sivgård 1971 s 171). Året därpå fastslås att den definitiva 
utformningen av den nioåriga enhetsskolan ska beslutas inom de närmaste åren. 
Beräkningen är att både utformning och tidsschema ska vara klara 1962 (SOU 
1961:30 s 57). 

1957 års skolberedning tillsätts när försöksverksamheten med enhetsskolan 
börjar närma sig slutfasen. Skolberedningen får till uppgift att undersöka 
skolans mål och uppgifter i nutidssamhället. Med tanke på att reformarbetet 
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startade på 1940-talet betonas i beredningens direktiv att de förändringar som 
sker i samhället måste beaktas. Beredningen anmodas komma med konkreta 
förslag som både ligger i tiden och tar hänsyn till de tendenser som pekar mot 
framtiden och som kommer att få betydelse för skolan (SOU 1961:30 s 62). 

Kvinnans roll i samhället kan sägas höra till en av de frågor som debatteras 
och som är en tendens i tiden. Husmodersidealet är starkt under 1950-talet, men 
i slutet av decenniet börjar bristen på arbetskraft bli allt mer påtaglig. Högkon-
junkturen efter andra världskriget gör att arbetsmarknaden har ett behov av att 
nyanställa. Tillväxten och hela samhällsekonomin riskerar att stanna upp om 
inte bristen på arbetskraft kan lösas. Synen på kvinnans roll i samhället 
diskuteras och det talas allt mer om kvinnor som potentiell arbetskraft (Hird-
man 2000 s 185ff; Östberg 2004 s 158). Kring 1960 kommer utbildningspoliti-
ken och den ekonomiska politiken att tydligt kopplas samman. Synsättet att 
utbildning kan vara ett medel för samhällsekonomisk utveckling blir påtagliga-
re. När Sveriges ekonomi expanderar riktas allt fler blickar mot skolväsendet 
(Schånberg 2001 s 130ff).  

Jag ska i nästa delkapitel redogöra för hur skolberedningen diskuterar enhets-
skolan.  

 
 

Betänkande år 1961 – Riktlinjer för skolreformen 
År 1961 kommer 1957 års skolberedning med sitt betänkande, Grundskolan, 
betänkande avgivet av 1957 års skolberedning (SOU 1961:30). Frågor om kön 
diskuteras i tämligen liten utsträckning med tanke på bakgrunden, den historis-
ka kontexten och att differentieringsfrågan har ägnats ”en betydande uppmärk-
samhet” (SOU 1961:30 s 251). Problemet med att samla alla elever, oavsett 
kön, socialgrupp, hemort och begåvning, i en och samma obligatoriska skola 
ska nu få sin lösning. Den övergripande tanken är att differentieringen ska ske 
inom varje skolklass. Läraren ska undervisa på ett individualiserat sätt, till 
exempel genom att ge eleverna uppgifter av olika svårighetsgrad.  

I det följande ska jag först ta upp hur lärare, elever och föräldrar beskrivs och 
benämns i betänkandet. Därefter kommer ett avsnitt som behandlar flickskolan 
och dess framtid. Vidare redogörs för den nya skolans stora stötesten, högstadi-
et med dess olika valmöjligheter. Elevernas utbildningsval uppfattas vara 
problematiska och i detta sammanhang diskuteras flickors och pojkars olika 
val. Vad som framkommer om de naturvetenskapliga ämnena redovisas därpå. 
Slutligen följer en sammanfattande analys och de föreställningar om kön som 
framkommit relateras till idéerna om naturvetenskap och teknik.  
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Lärare, elever och föräldrar 
I betänkandet är beteckningen ”lärjungar” borta. Barnen och ungdomarna i 
skolan kallas elever. I huvudsak talas det om både läraren, eleven och målsman 
som ”han”, avsett att syfta på både kvinnor och män. Framför allt refererar man 
nästan undantagslöst till läraren antingen på ett könlöst sätt eller som ”han”. 
Det är således fortfarande tydligt att mannen står som norm, modell och 
sinnebild för både lärare och elever (Jfr Johansson, U. 2007 s 57). Ett exempel 
är när de enskilda lärarnas insatser framhålls: ”På den enskilde läraren, på hans 
kvalifikationer och hans lämplighet för sitt uppdrag, på hans intresse och vilja 
till engagemang för sin uppgift beror skolarbetets framgång” (SOU 1961:30 s 
147). På ett liknande sätt omnämns eleven: ”I centrum för skolans verksamhet 
står den enskilde eleven, och utgångspunkten är aktningen för elevens männi-
skovärde, hans personlighet och egenart” (SOU 1961:30 s 145). 

Ibland kan kön utläsas även om beskrivningen är könlös. Kvinnor och mäns 
skilda livsvillkor framskymtar när hemmen beskrivs. Ordalydelsen är könlös, 
det talas om ”föräldrar” och det som beskrivs är en situation där båda föräldrar 
tvingas arbeta. Det är dock knappast godtyckligt vilken av föräldrarna som 
skulle finnas i hemmet om omständigheterna hade varit mer gynnsamma. 
Formuleringarna tyder på att det, i enlighet med den könspolära diskursen, ses 
som önskvärt att kvinnor med skolbarn ska vara hemmafruar och männen 
familjeförsörjare. Så är dock inte alltid fallet, enligt den beskrivning som ges:  

 
För barn som kommer från hem utan studietradition och studiemedvetande, 
hem där båda föräldrarna på grund av t.ex. yrkesarbete utom hemmet saknar 
möjlighet att ägna barnen samma uppmärksamhet som i detta avseende bättre 
ställda hem kan göra, måste en socialt riktig utformning av skolan förutsättas 
få stort värde för att dessa elever skall få bättre reella chanser till en mot deras 
anlag och förutsättningar svarande utbildning än vad som eljest skulle bli fal-
let (SOU 1961:30 s 260).  

 
 
I citatet kan både kön och samhällsklass utläsas. Det förefaller rimligt att dra 
slutsatsen att formuleringen syftas på att många mödrar inom arbetarklassen 
tvingas arbeta av ekonomiska skäl. Detta uppfattas vidare som oönskat och 
leder till att barnen, som därtill saknar studietradition i hemmet, får mindre 
hjälp och stöd i sina studier jämfört med barn i familjer där kvinnan är 
hemmafru eller möjligen arbetar deltid.     

Att könsdimensionen inte kommer till uttryck i en explicit fråga kan tolkas på 
olika sätt. Det kan å ena sidan ses som ett uttryck för att könsnormerna är så 
självklara att de inte behöver uttalas. Det alla vet och förväntar sig behöver inte 
nämnas. I detta kan, men måste inte, ingå att normerna inte heller bör utmanas. 
Å andra sidan kan könsneutrala formuleringar också tolkas som en önskan om 
att kön inte ska spela någon roll även om risken finns att effekten blir den 
motsatta. Detta i och med att osynliggörandet av mäns och kvinnors skilda 
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livsvillkor knappast underlättar en förändring. Båda tolkningarna kan vara 
möjliga när det gäller exemplet ovan. Kanske ter sig den förstnämnda tolkning-
en mest rimlig. Resonemang tyder i så fall på att det ses så självklart att modern 
helst ska vara hemma, och därmed kunna ägna barnen uppmärksamhet, att det 
inte behöver uttalas. Denna tolkning stöds av att det i betänkandet redogörs för 
ett resonemang där kvinnors hemarbete anses ofrånkomligt. Det är i samband 
med att flickskolan diskuteras. Den diskussionen ska redovisas i det följande. 

Flickskolans framtid 
I samband med att flickskolans framtid diskuteras framkommer delade 
meningar om huruvida skolformen ska avskaffas eller inte. Skolberedningens 
särskilda expertgrupp förordar att flickskolan ska få vara kvar, men beredning-
en själv föreslår en avveckling.  

Den särskilda expertgruppen föreslår att flickskolan ska finnas kvar som så 
kallad normalskola, men att den ska öppnas även för pojkar. Förslaget är 
således i linje med den gränsuppluckrande diskursen. Samtidigt kan motstridi-
ga sätt att resonera utläsas i expertgruppens diskussion. Å ena sidan sägs att 
forskningsrön tycks peka på att flickors utveckling och studieinriktning skiljer 
sig från pojkars, vilket antyder en könspolär utgångspunkt. Å andra sidan 
menar expertgruppen att det är tveksamt om könsskillnaderna är större än de 
individuella skillnaderna inom grupperna. Den könspolära diskursen kan 
uttolkas när det anges att det är ofrånkomligt att flickorna i framtiden kommer 
att arbeta i både hem och arbetsliv, vilket kräver en utbildning som tar hänsyn 
till detta (SOU 1961:30 s 528). Resonemanget väcker frågan om förslaget att 
öppna skolformen för pojkar främst är att betrakta som en formalitet. Den 
lugna studiegången och den husliga inriktningen anses passa särskilt bra för 
flickor:  

 
För elever, som önskar gå vidare till gymnasium, kan en femårig normalskola 
erbjuda en mångsidig, lugn studieväg, innefattande en betydligt mer omfattan-
de utbildning för uppgifter i hemmet än andra vägar genom högstadiet kan ge 
och är därför särskilt väl lämpad för flickor (SOU 1961:30 s 529). 

 
Skolberedningen delar dock inte expertgruppens mening. Flickskolan kom 
ursprungligen till då flickor var utestängda från utbildning som pojkar hade 
tillträde till. Men när realskolor och gymnasier står öppna för båda könen har 
skolformen spelat ut sin roll. Uppgiften att tillgodose pojkars och flickors olika 
behov av utbildning bör enligt skolberedningen tas om hand inom varje 
skolsystem. Könsskillnaderna när det gäller framtid, utveckling, läggning och 
behov anses kunna lösas inom samma skola och kräver ingen särskild skolform 
för flickorna (SOU 1961:30 s 532). Expertgruppens förslag att behålla 
flickskolan avvisas således trots att förslaget innebär att skolformen ska stå 
öppen för både manliga och kvinnliga elever. Det som förefaller vara det allra 
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främsta skälet till att flickskolan föreslås avvecklas är emellertid att den annars 
skulle splittra upp den enhetlighet som eftersträvas i och med att grundskolan 
införs (SOU 1961:30 s 531f).    
 

Högstadiets linjer och tillval 
När högstadiets tillvalsämnen och linjer diskuteras verkar det vid första 
anblicken som att den gränsuppluckrande diskursen är utgångspunkt för 
resonemanget. Skolberedningen antyder att den hade förväntat sig att flickorna 
i stor utsträckning skulle välja samma praktiska utbildningar som pojkarna. En 
sådan förväntan verkar dock varken logisk eller rimlig och det ter sig oklart hur 
detta ska förstås. Jag kommer att föreslå en tolkning, men först ska bakgrun-
den, försöksverksamhetens utfall, beskrivas. 
 
Eleverna har inte valt som beräknat 
När skolberedningen ska dra lärdom av försöksverksamheten och formulera 
riktlinjer för den obligatoriska skolan ligger det även i uppdraget att utforma 
skolan på ett sådant sätt att den bidrar till att höja den praktiska utbildningens 
status. Inom försöksverksamheten har undervisningen i huvudsak varit 
densamma för alla elever fram till det nionde året. Det nionde året har bestått 
av olika linjer, antingen helt teoretiska eller mer praktiska och yrkesinriktade. 
Att de teoretiska utbildningarna har blivit allt mer populära ses fortfarande som 
ett stort problem och den yrkesförberedande linjen i klass nio, 9 y, har inte 
blivit så efterfrågad som man hade hoppats på och kalkylerat med. Beräkningen 
var att 60-70 procent av alla elever skulle välja 9 y, men det visar sig nu att 
endast något mer än hälften av eleverna har valt denna linje, och av dessa är 
fler pojkar än flickor. 44 procent av samtliga flickor och 57 procent av pojkarna 
har valt 9 y och någon av dess åtta grenar. Eleverna har kunnat välja mellan 
inriktningar mot jordbruk och skogsbruk, husligt arbete, metallyrken, träteknis-
ka yrken, handel och kontor, hantverksyrken, tekniskt arbete och slutligen en 
allmänpraktisk variant för elever som inte är teoretiskt lagda, men som inte 
bestämt sin yrkesinriktning (SOU 1961:30 s 79-86).62  

När försöksverksamheten diskuteras i betänkandet framkommer ett missnöje 
med hur flickor har valt ämnen och inriktningar. Resultatet har inte blivit det 
önskade. En föreställning om att flickor väljer fel när de inte väljer som 
pojkarna tycks ligga nära till hands. Detta kommer till uttryck när nionde årets 
linjer och inriktningar diskuteras. I betänkandet anges att det är fyra grenar som 
dominerat yrkesinriktningen, den husliga grenen, metallyrken, handel och 
kontor samt hantverksyrken. Vidare uppges att flickorna har ”valt inom en 

                                                      
62 För utförligare uppgifter om könsfördelning inom 9 y och dess olika grenar se 
Marklund (1981 s 232f). Se vidare Marklund (1985 s 206ff) om 9 y:s sjunkande 
popularitet. 
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snävare krets än pojkarna” (SOU 1961:30 s 83). Även på annan plats nämns 
”flickornas ovillighet att reflektera på andra yrken än det för könet traditionel-
la” (SOU 1961:30 s 279). Inget motsvarande nämns om pojkar trots att det inte 
finns något som tyder på att pojkar valt otraditionellt med avseende på kön. Till 
exempel har ytterst få pojkar valt den husliga inriktningen (Marklund 1981 s 
232). Däremot har det funnits fler inriktningar för pojkarna att välja på. De 
inriktningar som valts av flest pojkar är metallyrken, hantverk, teknisk gren och 
allmänpraktiskt kurs. 

Under rubriken ”Flickornas dominans beträffande tillvalet av främmande 
språk” (SOU 1961:30 s 278) anges: ”Det har betecknats som en av de allvarli-
gaste svagheterna i försöksskolans utformning, att den medfört en underrepre-
sentation av pojkar bland de elever som väljer mer än ett främmande språk” 
(SOU 1961:30 s 278-279; Jfr Marklund 1983 s 49). Som framgår av ordvalet 
uppfattas det således om ett mycket stort bekymmer att färre pojkar än flickor 
har valt språk. Vid närmare granskning framgår att det egentligen inte är 
språkvalen som är problemet, utan snarare att språkvalen för med sig att fler 
flickor söker sig vidare till gymnasiet.63 Situationen är den att fler flickor än 
pojkar har ratat den praktiska linjen, 9 y. Inte heller har flickorna valt 9 a, den 
enklare och icke gymnasieförberedande linjen, i den utsträckning som förvän-
tats.  
 
Åtgärder föreslås 
I betänkandet föreslås tre åtgärder för att komma till rätta med den oönskade 
situationen. Den första åtgärden som diskuteras är att ge flickorna fler möjlig-
heter till vidare utbildning. Därför föreslås nya utbildningsval speciellt avsedda 
för flickor. Dessa är humanistisk och social-ekonomisk inriktning både inom 
nionde klass och därpå följande fackskola (SOU 1961:30 s 279, 520f). Den 
humanistiska och den social-ekonomiska fackskolan betraktas som ersättare för 
flickskolan respektive den praktiska realskolans husliga linje. Syftet med 
fackskolorna är att ge eleverna en bred allmänbildning på nivån mellan 
enhetsskola och gymnasium. Även fackskolor med handelsinriktning och 
teknisk inriktning föreslås (Marklund 1983 s 52f, 84f, 138ff; 1987 s 52f). Hur 
den humanistiska fackskolan ska kunna fylla sitt gymnasieavlänkande64 behov 

                                                      
63 Läsåret 1957/58 hade ungefär 31 procent av pojkarna och 41 procent av flickorna 
inom försöksverksamheten valt två främmande språk i årskurs 8. Det tredje språket 
kom i årskurs 9.  (Marklund 1981 s 188ff). 9 g var ”trespråkig” (engelska, tyska och 
franska) och 9 a kunde innebära 0-3 främmande språk beroende på tillval (Marklund 
1981 s 383ff). 
64 ”Avlänkning” var ett begrepp som syftade på att man skapade nya utbildningsvägar, 
till exempel praktiska linjer, för att locka eleverna bort från teoretiska studier. Detta 
hade varit speciellt viktigt under 1930-talet då man befarade en stor överproduktion av 
studenter med svår arbetslöshet som följd (Richardson 2007). Vidare framgår den 
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diskuteras i betänkandet. Att vara gymnasieavlänkande innebär att vara ett 
alternativ till gymnasiet (SOU 1961:30 s 501). 

Den andra åtgärden är att underlätta för pojkarna. Man förefaller vara särskilt 
oroad för att de pojkar som är intresserade av matematik, naturvetenskap och 
teknik inte ska komma in på gymnasiet. Med tanke på ämnenas höga status och 
koppling till positiva värden som framsteg och samhällsekonomisk utveckling 
kan det antas uppfattas som särskilt allvarligt om dessa pojkar inte går vidare 
med studier inom området. Därför föreslås att språkvalen ska tillmätas mindre 
betydelse i framtiden. Både teoretiska och kvalificerade utbildningar föreslås 
bli mindre beroende av att eleverna läst främmande språk (SOU 1961:30 s 
277ff). Därmed kan flickor fortsätta välja språk, men de fördelar vid ansökan 
till gymnasiet som dessa språkval har inneburit tas bort eller begränsas. Det 
uppges att dessa förslag kommer att leda till större rättvisa: ”Därigenom får 
pojkarna, framför allt de matematisk-naturvetenskapligt och tekniskt inriktade, 
reellt samma möjligheter för inträde i gymnasiala utbildningsanstalter som 
flickorna” (SOU 1961:30 s 279).   

Vidare anges att man dessutom vill underlätta särskilt för de yrkesinriktade 
eleverna. Här framkommer att det är en särskild grupp pojkar som åsyftas även 
om frågan diskuteras i könsneutrala termer. Det påtalas att valet för en elev 
som siktat på en mer praktisk inriktning har inneburit att vidare möjligheter 
begränsats i och med att språken valts bort: ”Även åtskilliga av de mer 
krävande tekniska yrkena och hantverksyrkena har kommit utanför det område 
där han senare fritt kan välja” (SOU 1961:30 s 277). Det är således elever 
inriktade på teknik och hantverk som bör ges större möjligheter till vidare 
studier, och som nämnts var det pojkar som valde dessa områden. Vidare anges 
att man inte vill förorda en allmän sänkning av kraven för att komma in på 
gymnasiet.  Men vissa elever som har bristande kunskaper i enstaka ämnen 
skulle ändå kunna släppas in. Det skulle vara ett sätt att ta vara på den utbild-
ningsreserv som finns (SOU 1961:30 s 277ff, 504f). Det påtalas särskilt att 
elever som valt 9 t, teknisk linje, ”vilka visat särskilt god fallenhet för studier i 
matematik och naturvetenskapliga ämnen” (SOU 1961:30 s 504) bör få gå 
vidare till realgymnasium eller tekniskt gymnasium även om de inte uppfyller 
övriga krav. Resonemanget vittnar om att utbildningsreserv65 associeras med 
pojkar, vars kompetens man vill ta vara på genom att underlätta deras studie-
väg. För dessa pojkar är man beredd att sänka kraven.  

                                                                                                                                 
föreslagna humanistiska och social-ekonomiska fackskolans kvinnliga könskodning av 
beredningens resonemang (SOU 1961:30 s 492f, 485, 521). 
 
65 Trots en lång period av ekonomisk utjämning i samhället är rekryteringen till högre 
skola än folkskola fortfarande skev. Ett stort antal elever från lägre socialgrupper får 
inte den utbildning som deras teoretiska begåvning motsvarar. Det finns en betydande 
utbildningsreserv. Detta är både ineffektivt för samhället och orättvist för de enskilda, 
menar beredningen (SOU 1961:30 s 268f).  

 96



 
Förklaringar till flickors val  
Vilken antas då orsaken vara till att fler flickor än pojkar har valt att läsa språk, 
dessa ämnen som har förknippats med intelligens, begåvning, hög bildning och 
eliten? Den första anledningen som anges i betänkandet är ”flickors tidigare 
språkmognad” (SOU 1961:30 s 279). Talet om ett samband mellan språk och 
intelligens som kommit så tydligt till uttryck i tidigare dokument förefaller inte 
giltigt för de kvinnliga elever som nu diskuteras. Genom hänvisningen till 
språkmognad länkas språken till flickors biologi. En tolkning blir därmed att 
språkfärdigheter på symboliska nivån kan länkas till intelligens och begåvning 
för pojkars del, medan samma färdighet förknippas med ”språkmognad” för 
flickors del. Att samma färdighet knyts till olika egenskaper och tillskrivs 
skilda värden beroende på kön, är i linje med den könspolära diskursen. 
Resonemanget bortdefinierar vidare flickorna som självständiga aktörer, vilket 
även det kan förstås utifrån könspolära föreställningar där män ses som aktiva 
och kvinnor passiva (Bergenheim 1997). Flickornas val framstår som en 
konsekvens av den kvinnliga kroppen snarare än av självständiga, aktiva och 
noga övervägda val. Den andra orsaken som tas upp är de kvinnliga elevernas 
begränsade valmöjligheter efter den nioåriga skolan. I denna fråga tillskrivs 
flickorna både aktörskap och ansvar genom att problemet formuleras i termer 
av flickors ovilja att välja otraditionellt, trots att både utbildningarna inom och 
efter enhetsskolan är utformade mer i enlighet med de manliga elevernas 
intressen (SOU 1961:30 s 279). Att kvinnliga elever ska bryta mot gängse 
könskonventioner och välja otraditionellt förefaller dock endast gälla de mindre 
prestigefyllda praktiska utbildningarna på lägre nivå än gymnasiet. Som 
framkommit lyfts endast manliga elever fram i samband med att man talar om 
en utbildningsreserv som man vill hjälpa fram till gymnasiet (SOU 1961:30 s 
279).  

 
Flickor och flickors intressen förbises 
Den missräkning som kan utläsas när det gäller flickornas utbildningsval 
väcker frågor. Hade man verkligen förväntat sig att flickorna skulle välja de 
starkt manligt kodade praktiska utbildningarna? Det förefaller inte rimligt. 
Varför var man så oförberedd på att många flickor skulle välja den mest 
prestigefyllda linjen, 9 g?  

En tolkning är att linjevalet utformades utifrån den könspolära diskursen där 
pojkar och flickor ses som motsatser och där pojkar därtill tillskrivs högre 
status och ses som individer med variationer när det gäller intressen och 
preferenser, medan flickor homogeniseras och betraktas som en mer enhetlig 
grupp, vilket är ett synsätt som framkommit i tidigare dokument. Utifrån detta 
synsätt blir utformningen av nionde årets linjer mer begriplig. Som framgått 
utformades de praktiska utbildningarna med en större valmöjlighet och 
variation för pojkars del. Pojkars intressen och preferenser gavs ett utrymme 
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som inte gavs till flickor. Om vi därtill lägger att analysen av tidigare dokument 
visat att flickor länkas till det husliga området, mindre begåvning, anpassning 
och fördragsamhet kan man anta att detta i sin tur innebar att praktiska flickor 
förväntades välja huslig inriktning eller handel och kontor. Teoretiskt inriktade 
flickor förväntades då främst välja 9 a, den enklare teoretiska linjen som inte 
krävde den begåvning som länkades till 9 g. Utifrån en sådan tolkning förefal-
ler 9 g främst ha varit avsedd för de mest begåvade pojkarna, den grupp som 
har associerats med ”eliten”. Utifrån en sådan förklaring blir det lättare att 
förstå den förvåning som måste ha uppstått när flickor varken är passiva eller 
fördragsamma, utan istället aktivt väljer att gå utanför de snäva ramar som 
tilldelats dem.  

Att de unga kvinnorna förbises och att deras intressen inte beaktas visas på 
fler sätt. I samband med att frågan om fler linjer tas upp anges att det i regioner 
där skogsbruk förekommer kan vara motiverat att införa en särskild skoglig 
linje i klass 9 då många ungdomar i dessa regioner kommer att arbeta som 
skogarbetare. Vidare uppges att majoriteten av de ungdomar som bor i dessa 
områden kommer att välja skogsyrket: ”Förhållandet gäller arealmässigt en stor 
del av landet och även om där inte bor någon större del av landets barn, övergår 
dock majoriteten av de ungdomar som bor i skogskommunerna till skogsyrket” 
(SOU 1961:30 s 381). Förmodligen skulle majoriteten av pojkarna komma att 
arbeta som skogsarbetare inom vissa kommuner, men knappast majoriteten av 
ungdomarna, som rimligen består av lika stor del flickor som pojkar. Här är 
således flickorna helt uteslutna ur gruppen ungdomar.   

Det manligt könskodade skogsområdet har en motsvarighet i den kvinnligt 
könskodade textilindustrin. Möjligheten att även tillåta införandet av en linje 
för en bred textil utbildning i klass 9 har diskuterats. I betänkandet anges att det 
finns skäl för att utforma en utbildning som riktar sig mot hela det textila 
området. ”För önskemålet talar vidare att flickornas yrkesval på grund av 
tradition är så snävt inriktat, att de rimligen bör få fler utbildningsvägar än de 
för dem hittills dominerande: handel och kontor jämte huslig utbildning” (SOU 
1961:30 s 381). Således anses flickor välja snävt och traditionsbundet trots att 
de uppenbarligen har överraskat genom att välja det oförväntade. Resonemang-
et kan tolkas som en indikation på hur djupt förankrade dessa föreställningar är. 
Efter att ha övervägt frågan om textil utbildning kommer man fram till att 
möjligheten att gå ifrån de ordinarie linjerna endast ska ges när det är frågan 
om skoglig linje. Fler praktiska linjer förordas inte.   

I avsnittet ovan har elevernas utbildningsval behandlats. Det har framgått att 
särskild hänsyn tas till de manliga eleverna som kan tänkas gå vidare med 
naturvetenskaplig och teknisk utbildning efter den obligatoriska skolan. 
Betänkandet behandlar även den naturvetenskapliga undervisningen inom den 
obligatoriska skolan. Här framhålls ett nytänkande, vilket nu ska redovisas. 
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Realskolans naturvetenskapliga undervisning överges 
I betänkandet föreslås att enhetsskolan ska gå från försöksverksamhet till att bli 
etablerad i hela landet. Detta innebär en speciell förändring för den naturveten-
skapliga undervisningen. De nya idéer om en allmänbildande och mer vardags-
nära naturvetenskaplig utbildning som lanserades av skolkommissionen 
framhålls även av skolberedningen. Den nya tiden kräver en nyordning, 
speciellt för ämnena fysik och kemi. Både form och innehåll från realskolans 
undervisning ska överges. Tidigare har undervisningen i dessa ämnen riktat sig 
till dem som behövt en grund för vidare studier: 

 
Både det hittillsvarande urvalet av stoff och uppläggningen av kurserna i fysik 
och kemi har utgått ifrån att undervisningen i dessa ämnen i första hand skall 
ligga till grund för vidare studier på gymnasiet, enkannerligen realgymnasiet 
(SOU 1961:30: 317). 

 
För framtiden krävs ett nytänkande, menar skolberedningen. Det är endast ett 
fåtal elever som går vidare inom det naturvetenskapliga området, och numera 
behöver varje medborgare en allmänbildning inom området. Den tidigare mer 
specialistinriktade undervisningen ska ersättas av en medborgerlig naturveten-
skaplig utbildning.  Fysik och kemi ska bli nya ämnen inom den obligatoriska 
skolan. Ämnena och undervisningen ska anpassas och inriktas för att passa 
samtliga elever. Förändringen som föreslås när det gäller dessa ämnen är 
således omfattande. Både stoffurval och undervisningssätt ska reformeras. 
Fysik och kemi ska betraktas som orienteringsämnen (SOU 1961:30:178, 317). 
Detta innebär således att specialiseringsdiskursen ska lämnas till förmån för 
diskursen för medborgerlig bildning när det gäller undervisningen på lägre nivå 
än gymnasiet. 

Sammanfattande analys och jämförelse 
En könspolär diskurs kommer till uttryck i materialet och den förfaller vara 
stark. På symbolisk nivå homogeniseras flickor, vilket innebär att de ses som en 
mer enhetlig grupp än pojkar. Flickornas språkval förklaras med hänvisningar 
till en biologisk ”språkmognad” och således förefaller språkfärdigheterna 
snarast vara ett resultat av kroppsliga funktioner. Flickorna bortdefinieras som 
självständiga aktörer, men tillskrivs ansvar för att de inte väljer i enlighet med 
vad skolväsendet hade planerat för dem. I resonemangen konstrueras flickorna 
som ovilliga och konservativa när de uppges välja snävt och traditionellt.  

Pojkar däremot konstrueras som individer med behov att välja mellan många 
utbildningsalternativ. De asymmetriska villkoren kommer även till uttryck 
genom att pojkar på olika sätt tillförsäkras platser på gymnasiet, bland annat 
genom att kraven för vissa pojkar föreslås sänkas. Det är också bland pojkar 
som utbildningsreserven antas finnas. Asymmetrin framkommer därtill i form 

 99



av manlig norm när det antyds att flickor borde ha valt samma praktiska 
utbildning som pojkarna, helt i strid med gängse könskonventioner. 

På strukturell nivå framkommer förväntningar på mödrar att finnas till hands 
i hemmet medan män är familjeförsörjare. Kvinnors hemarbete uppges vara 
ofrånkomligt. När det gäller utbildning länkas flickor till lugn studiegång, 
huslig inriktning, handel och kontor samt textilutbildning. Som angetts ovan 
knyts flickor också till språk. Pojkar kopplas ihop med metallyrken, hantverk, 
teknisk-, allmänpraktisk- och skogsutbildning. Även skolämnena matematik, 
naturvetenskap och teknik länkas till pojkar. 

Å ena sidan tycks den gränsuppluckrande diskursen tas i bruk när det antyds 
att flickor hade förväntats bryta det könssegregerade linjesystemet. Å andra 
sidan visar en närmare granskning att förväntningarna att flickor i stor ut-
sträckning skulle ha valt manligt könskodade praktiska yrken knappast är 
allvarligt menade och att den könspolära diskursen kan uttolkas i texten. När 
skolberedningens expertgrupp föreslår att flickskolan ska öppnas för pojkar är 
detta i linje med den gränsuppluckrande diskursen. Expertgruppens resone-
mang antyder emellertid att det i praktiken främst var fråga om ett formellt 
öppnande.  

När det gäller den naturvetenskapliga undervisningen inom grundskolan 
betonas att specialiseringsdiskursen ska lämnas. Ämnena och undervisningen 
ska anpassas för att passa alla elevers behov av allmänbildning. I detta 
sammanhang kommer diskursen för medborgerlig bildning till uttryck. Denna 
omförhandling av undervisningen tycks dock inte utmana ämnenas könskod-
ning. Matematik, naturvetenskap och teknik är fortfarande tydligt manligt 
könskodade ämnen. Åtminstone på nivån över klass 9 förutsätts de vara pojkars 
områden. Förslag för att underlätta fortsatta studier efter grundskolan för de 
naturvetenskapligt och tekniskt inriktade pojkarna framförs.  

En tolkning blir att den bild av flickor som konstrueras inte är förenlig med 
de föreställningar som länkas till naturvetenskapliga studier. Detta är i linje 
med vad som framkommit i föregående dokument. Vidare har i tidigare 
dokument framgått att den naturvetenskapliga undervisningen främst länkas till 
sådant som hårt arbete, höga krav, hög status och män. Att flickor inte söker sig 
till det naturvetenskapliga området i större utsträckning uppfattas därmed, inom 
dessa föreställningar, inte som ett problem utan snarare som något självklart 
vilket innebär att etablerade idéer återskapas. 

 
* 

 
Skolberedningens betänkande sänds på remiss till de instanser som anses 
berörda. Den enhetsskola som drivits som försök i många kommuner66 föreslås 
                                                      
 
66 Läsåret 1961/62 gick c:a  hälften av alla elever i åldrarna 7-16 år i försöksskola 
(Isling 1984 s 192). 
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ersätta det gamla skolsystemet. Därefter formuleras propositionen vilken precis 
som tidigare refererar och citerar ett urval remissyttranden. Ungefär samtidigt 
lämnas motionerna in till riksdagen. Skolreformen och förslagen debatteras 
under två dagar, 22 och 23 maj 1962, i både första och andra kammaren. 
Därefter beslutar riksdagen att införa enhetsskolan (kallad grundskola).  

Nästa delkapitel inleds med ett avsnitt som tar upp samhällsförändringar som 
har betydelse för den politiska debatten. Därefter redovisas propositionen, de 
motioner samt de debatter i riksdagens två kamrar, som följer på skolbered-
ningens utredning. 

 

Förslag  och  debatt  år  1962  –  Vilja  att  tänka  över 
gränser  
Vid den här tiden står Europas tillväxtländer inför ett skede då de ska komma 
att lösa sina rekryteringsbehov på olika sätt. De lösningar som väljs är intimt 
förbundna med föreställningar om kön. I till exempel Västtyskland bestämmer 
man sig för att understödja en familjemodell med män som familjeförsörjare 
och kvinnorna i hemmet. Rättigheter och skyldigheter knyts till familjen som 
kollektiv. Det kommer vidare att innebära att landet i stor utsträckning fyller 
sitt behov av arbetskraft via utländska ”gästarbetare”.67 I Sverige diskuterar 
arbetsmarknadens parter och de politiska företrädarna huruvida rekryteringsbe-
hovet ska tillgodoses genom en ökad invandring, eller om man istället ska satsa 
på att få ut de hemarbetande kvinnorna på arbetsmarknaden. I valet mellan att 
rekrytera utländsk arbetskraft eller svenska kvinnor väljs kvinnorna (Lundahl 
1997 s 78). Tvåförsörjarmodellen med både kvinnor och män i yrkeslivet blir 
senare lösningen för Sveriges del. Detta kommer att innebära att rättigheter och 
skyldigheter knyts till individer, inte till familjen (Bergqvist 1994 s 179f). Vid 
den här tiden sambeskattas fortfarande gifta par och skattesystemet gör att 
kvinnors yrkesarbete lönar sig dåligt. Krav ställs på att sambeskattningen måste 
tas bort. Den offentliga sektorn kommer att expandera och kvinnorna ska i stor 
utsträckning söka sig dit. Den offentliga barnomsorgen är tämligen obetydlig. 
Daghems- och fritidshemsverksamheten kommer inte att byggas ut förrän på 
1970-talet. Deltidsarbete blir en vanlig lösning för kvinnor (Hernes 1987; 
Hirdman 2000; Lundqvist 2007 s 213-252).  
 

                                                      
 
67 Se till exempel Oskarsson (1999 s 113f) och Bergqvist & Nyberg (2001 s 276ff) för 
en diskussion om liberala, konservativa och skandinaviska välfärdsmodeller. 

 101



Nedan presenteras Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående reforme-
ring av den obligatoriska skolan m.m, Prop. 1962:54, följdmotionerna68 samt 
debatterna i riksdagens första och andra kammare. Både den könspolära och 
den gränsuppluckrande diskursen framkommer i materialet.  

I det följande ska jag först redogöra för hur olika gruppers krav på rättvisa 
beskrivs i debatten. Därefter redovisas en diskussion där mäns företräde till 
folkskollärarutbildningen ifrågasätts. Sedan visas hur olika typer av gränsöver-
skridande verksamheter förs fram och hur diskussionen går om att både flickor 
och pojkar bör överskrida gängse könsmönster. Därpå följer en diskussion om 
slöjden och ambitionen att bryta mot gamla mönster. Vidare behandlas den 
naturvetenskapliga utbildningen. En sammanfattande analys och jämförelse 
avslutar redovisningen av 1962 års förslag och debatt. 

 

Kraven på rättvisa 
I avsnittet redogörs för hur könlösa formuleringar förbiser flickors verklighet 
och en könskodad realitet. Rättvisa för manliga elever, oavsett samhällsklass, 
framhålls. När det gäller kön talas det däremot inte om rättvisa, utan om 
tolerans.  

 
Rättvisa mellan samhällsklasser 
När skolväsendet diskuteras i riksdagen framförs historiebeskrivningar av 
skolväsendets utveckling, i både första och andra kammaren.69 Dessa beskriv-
ningar uttrycks i könsneutrala termer trots att det är pojkars verklighet som 
skildras. En talare i första kammaren beskriver situationen vid sekelskiftet och 
skolsystemets uppdelning på folkskola och läroverk:  

 
Vid sekelskiftet levde vårt folk i ett utpräglat klassamhälle. Vårt skolsystem 
var kluvet. Folkskola och högre skola utgjorde två skilda världar. Möjligheten 
att tillgodogöra sig en högre utbildning hindrades av en rad effektiva spärrar. 
Där fanns vad man trodde vara en begåvningsspärr. Genom inträdesprov till 
läroverken sökte man avgöra, om ett barn var lämpligt för högre utbildning. 
Ekonomiska skäl utgjorde effektiva hinder, men också geografiska förhållan-
den med långa avstånd till de högre skolorna stod hindrande i vägen. Slutligen 
fanns också en social spärr. Det var för vissa grupper inom samhället själv-
klart, att barnen skulle ha tillgång till högre utbildning. För andra grupper var 
det lika självklart, att de inte skulle få det (FK protokoll 22 maj 1962 s 72-73). 

 

                                                      
68 Motionernas omfång varierar mellan 1 och 44 sidor, sidnumreringen i riksdagstryck-
et stämmer dock inte alltid. Vid citat ur längre motioner hänvisas, trots den eventuellt 
oriktiga pagineringen, till den sida som uppges i riksdagstrycket. 
69 FK protokoll 22 maj 1962  s 72-73, AK protokoll 22 maj 1962  s 73. 
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Som framgår av citatet beskrivs de spärrar som gjorde att vissa grupper stod 
utanför den högre utbildningen som gavs inom läroverket. Riksdagsledamoten 
lyfter fram ekonomiska hinder och geografiska hinder. Dessutom beskrivs en 
social spärr och här förefaller ledamoten syfta på att barn från arbetarklassen 
ofta inte förväntades få någon annan skolgång än den folkskolan gav, medan 
det snarare var givet att barn från högre socialgrupper skulle gå vidare till 
läroverket. Orden ”barn” och ”barnen” används, vilket per definition bör 
innebära att såväl flickor som pojkar avses. Situationen var dock den vid år 
1900 att flickor var helt utestängda från det statliga läroverket som talaren 
beskriver. För flickor gällde således ett mycket påtagligt formellt hinder. Om 
detta sägs ingenting. Manliga elevers verklighet framförs som om den gällde 
alla, vilket visar på asymmetrin. Det är pojkar och män som är norm i samman-
hanget. 

På ett liknande sätt är den fortsatta historiebeskrivningen en beskrivning som 
uttrycks i könlösa termer. Talaren tar upp 1927 års skolreform och den stora 
förändring som skett mellan 1930 och början av 1950-talet. Här nämns att 
landet har genomgått både en stark välståndsutveckling och en demokratise-
ring. Som konsekvens av denna utveckling har de ekonomiska, geografiska och 
sociala spärrarna till vidare utbildning efter folkskolan allt mer försvunnit. 
Andelen av en årskull som går vidare till den högre utbildningen har ökat från 
13 procent till 40 procent. Talaren säger att ökningen framför allt utgjorts av 
elever från arbetarklassen. 

 
På bred front strömmade barnen från socialgrupp III in i den högre utbildning-
en. År 1931 var det endast 13 procent av en årskull som gick vidare till högre 
skolor, i början av 1950-talet var procentsiffran uppe i 40, och man kunde se 
fram mot den tid då vartannat barn fortsatte sin utbildning ovan och efter folk-
skolan (FK protokoll 22 maj 1962 s 73) 

 
I beskrivningen nämns inte att det 1927 bestämdes att flickor skulle få tillträde 
till läroverkets gymnasieutbildning. Detta beslut innebar att flickorna började 
söka sig till läroverken i stor skala.70 Det förefaller inte orimligt att anta att 
majoriteten av dessa flickor kom från medelklassen, och således inte social-
grupp III som tas upp i citatet. Det skulle i så fall tyda på att en viktig del av 
kvinnors skolhistoria förbigås även här. Vidare nämner ledamoten att inträdes-
proven till realskolan har ersatts av betygsintag. Detta skedde 1949 och i detta 
sammanhang kan det nämnas att betygskraven inte var de samma för flickor 
och pojkar. Då flickor hade högre genomsnittsbetyg än pojkar bestämdes att 

                                                      
 
70 Enligt Richardson (1978 s 20) var flickornas tillströmning till de högre allmänna 
läroverken särskilt iögonfallande. 1940 var drygt en tredjedel av gymnasisterna i de 
första klasserna flickor. När det gäller flickor till realskolan menar Nordström (1987 s 
131) att man nästan kan tala om en utbildningsexplosion under perioden 1927-1962. 
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kraven för tillträdet till realskolan skulle vara högre för flickor (Marklund 
1980).71 När talaren beskriver den manliga skolgången under allmängiltighe-
tens flagga förefaller det passera som normalt. Ingen ledamot i riksdagen 
ifrågasätter beskrivningen.  
 
Tolerans mellan kön och raser 
Även i propositionen beskrivs skolsituationen på ett könlöst sätt. Det talas om 
varje människas rätt att utveckla sina talanger och intressen. Samtidigt 
framhålls att samhällets framsteg kräver samverkan och tolerans mellan kön 
och raser, vilket antyder konflikter som inte bör underblåsas: 

 
Tungt vägande är också det moderna samhällets behov av och krav på sådana 
egenskaper hos människorna, vilka grundlägger och förstärker demokratiens 
principer för samverkan och tolerans mellan kön, raser och nationer och som 
gör människorna till nyttiga samhällsmedlemmar i en tid, som kännetecknas 
av stark utveckling (Prop. 1962:54 s 71). 

 
En tolkning är att formuleringen syftar på grupper som vid denna tid kräver 
sina rättigheter. I USA har medborgarrättsrörelsen blivit en betydande kraft och 
kampen för svartas rättigheter har lett till konfrontationer (Biondi 2003). I 
Sverige pågår en könsrollsdebatt. En växande kvinnorörelse ställer krav på 
rättigheter och inflytande (Wikander 1999). Som framgick tidigare var det 
rättvisa oavsett samhällsklass som betonades när det handlade om relationen 
mellan män. När det gäller både kön och ras framhålls däremot inte rättvisa 
utan tolerans. 

I beskrivningarna ovan har en asymmetri i form av manlig norm kunnat 
utläsas. Denna asymmetri får dock inte alltid stå oemotsagd, den sätts också 
ifråga. Ett exempel på detta är när antagningen till folkskollärarutbildningen 
kritiseras. Jag ska nu redogöra för den diskussionen. 
 

Antagningen till folkskollärarutbildningen ifrågasätts 
Antagningen till folkskollärarutbildningen sker genom ett kvoteringsförfaran-
de. Tidigare har kvoten varit 60 procent män och 40 procent kvinnor. Efter 
svårigheter att fylla den manliga kvoten sänktes den 1958 till 50 procent 
(Sparrlöf 2007 s 229; Rohdin & Larsson-Utas 1998 s 109-110).  

Problemet är emellertid fortfarande att de manliga sökandena inte alltid är så 
kvalificerade. Samtidigt kommer den nya grundskolan att ställa mycket stora 
krav på lärarna. I riksdagsdebatten lyfts frågan fram av några ledamöter.72 En 
                                                      
71 Marklund (1980 s 104) skriver: ”Genom att flickorna hade högre genomsnittsbetyg 
än pojkarna föreskrevs högre intagningspoäng för dem än för pojkarna för att ge en 
någorlunda jämn fördelning av könen på platserna”.  Kvotering tillämpades således. 
72  FK protokoll 22 maj 1962 s 54, AK protokoll 22 maj 1962 s 54-55, s 172. 
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ledamot i riksdagens andra kammare säger att det handlar om ett tänkande och 
ett förfarande som måste förändras och konstaterar: ”Detta betyder i realiteten, 
att man utestänger välkvalificerade flickor till följd av att man måste ta in ett 
visst antal pojkar, oavsett om dessa är mindre eller till och med mycket svagt 
meriterade” (AK protokoll 22 maj 1962 s 54). 

Frågan tas också upp i första kammaren. En ledamot föreslår att ”bäst merite-
rade vinner inträde, oavsett kön, samt att fordringarna skall vara lika för 
kvinnor och män” (FK protokoll 22 maj 1962 s 54). Önskemålet att fordringar-
na ska bli lika för kvinnor och män förefaller även syfta på att de kvinnliga 
sökandena har fått genomgå ett svårare inträdesprov. Detta tas upp i andra 
kammaren och förfarandet kallas groteskt.73 

Stellan Arvidson, tidigare sekreterare i skolkommissionen, bemöter invänd-
ningarna.74 Han säger att han i princip håller med om kritiken. Men han menar 
att konsekvenserna skulle bli stora om endast de mest meriterade sökandena 
skulle antas:  

 
Om vi i dagens läge skulle ta in elever i seminarierna för folkskollärarutbild-
ning utan att ta någon hänsyn till vederbörandes kön, skulle detta bara betyda 
att männen i stort sett slogs ut och vi skulle få en så gott som uteslutande 
kvinnlig folkskollärarkår (AK protokoll 23 maj 1962 s 46).  

 
Arvidson säger samtidigt att det inte är en situation som han fasar inför.  
Visserligen berättade en besökande rektor inom den tyska lärarutbildningen att 
han såg en feminisering av skolan som det största hotet mot den tyska skolan. 
Men själv oroas han inte på samma sätt: 
 

I och för sig är jag inte rädd för detta. Är kvinnorna bättre som lärare, är ingen 
olycka skedd. Jag har inte samma fruktan för ”eine Verweiblichung der Schu-
le” som en tysk seminarierektor hade när han vid ett besök här i landet för 
några år sedan förklarade, att detta var den största fara som för närvarande ho-
tade den tyska skolan (AK protokoll 23 maj 1962 s 46).75   

 

                                                      
 
73 I riksdagen säger talaren: ”Dessutom har man tillämpat inträdesprov av högre 
svårighetsgrad för flickorna. Det är enligt vår mening groteskt, att man ännu i våra 
dagar kan vidta en sådan åtgärd” (AK protokoll 22 maj 1962 s 54). 
74 Som betonats ett flertal gånger är aktörerna inte i fokus. Det är tidstypiska synsätt 
och idéer som studeras, inte vem som framfört dem. Som angivits uppges dock vem 
som står bakom utsagorna när det handlar om skolministrar eller någon annan ansvarig 
som försvarar skolpolitiken i debatten. Dessutom nämns Arvidsons namn i kommande 
citat. 
75 ”Eine Verweiblichung der Schule” kan översättas med ”ett förkvinnligande 
(feminisering) av skolan”. Weib = kvinna. 
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Formuleringen, ”är kvinnorna bättre som lärare, är ingen olycka skedd”, 
förefaller tvetydig. Å ena sidan kan formuleringen tyda på att den som uttalar 
sig på det här sättet inte menar någonting annat än att kvinnor kanske är bättre 
lärare än män och då är det inget mer med det. Å andra sidan innebär ordaly-
delsen att det inte räcker att kvinnor och män är lika bra som lärare. Dessutom 
lyfts farhågorna om en feminisering av skolan fram och här påtalas att den 
tyska rektorn såg kvinnorna som det allvarligaste hotet mot skolan. De 
kvinnliga lärarna, i kontrast mot de manliga, lyfts fram som ett potentiellt hot 
mot skolan. Talaren säger att han själv inte delar den tyske rektorns fruktan, 
men i så fall förefaller skälet till att överhuvudtaget ta upp saken dunkelt. Det 
kan också konstateras att talet knyter an till en gammal diskussion som förts 
angående kvinnliga lärare. Under 1920- och 30-talet slöt manliga folkskollärare 
sig samman mot de kvinnliga lärarna. Den strategi som användes var att utmåla 
de kvinnliga kollegorna som sämre och som ett hot mot barnens uppfostran, 
skolan och hela samhället. Skolans feminisering och samhällets feminisering 
återkom som hotbilder i retoriken. De manliga lärarna argumenterade för en 
bibehållen könssegregering, företräde till tjänster och högre manslöner i en tid 
då dessa privilegier sattes i fråga (Östberg 1997 s 146-156).76 Göran Sparrlöf 
(2007) som i sin avhandling har undersökt den strid som fördes beskriver en 
aggressiv retorik från de manliga folkskollärarnas sida. När retoriken dämpades 
kunde kritik framföras på ett mer indirekt sätt. Vad ”andra” hade sagt referera-
des i de manliga folkskollärarnas tidning. Sparrlöf kallar det att tidningen på så 
sätt talade genom ombud och slapp ta ansvar för det som hade yttrats. På ett 
liknande vis kan förfarandet som visas i citatet ovan tolkas som ett sätt att tala 
genom ombud. Dessutom aktualiseras en gammal hotbild där de kvinnliga 
lärarna hade utmålats som aggressiva, egoistiska och okvinnliga som svar på 
ifrågasättandet av antagningsreglerna till folkskollärarutbildningen. 

Formuleringen, ”är kvinnorna bättre som lärare, är ingen olycka skedd” 
väcker ytterligare frågor. I citatet ställs kvinnor som grupp mot män som grupp, 
men jämförelsen är vilseledande då det inte var likvärdiga grupper kvinnor och 
män som sökte till lärarutbildningen. Kvinnorna hade betydligt bättre meriter. 
Det som förs fram av kritikerna till könskvoteringen är inte heller att kvinnor 

                                                      
 
76 Historikern Kjell Östberg noterar att de manliga folkskollärarnas agerande mot sina 
kvinnliga kollegor är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att de samtidigt tillskrevs 
en nyckelroll för landets demokratisering. Männen nedvärderade kvinnorna för att 
framhäva sig själva och sitt arbete. ”Kvinnor gjordes till sekunda arbetskraft på grund 
av sitt kön” (Östberg 1997 s 156). Se även pedagogen Göran Sparrlöfs (2007) 
avhandling Vi manliga lärare. Folkskolans lärare och lärarinnor i kamp om löner och 
arbetsområden 1920-1963 och sociologen Sofia Perssons (2008 s 242-268) Läraryrkets 
uppkomst och förändring: En sociologisk studie av lärares villkor, organisering och 
yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen i Sverige ca. 1800-2000. 
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ska ses som bättre, utan tvärt om att kön inte ska värderas. De argumenterar för 
att de mest meriterade personerna, oavsett kön, ska antas till utbildningen. 

Som motargument mot en könsneutral antagning hävdas att konsekvenserna 
skulle bli stora. Frågan måste utredas ordentligt och 1960 års lärarutbildnings-
sakkunniga ska därför behandla detta. Den riksdagsledamot som tagit upp 
saken kan dock inte se någon anledning att skjuta frågan på framtiden. 
Ledamoten förtydligar att den nuvarande situationen innebär att okvalificerade 
män antas till lärarutbildningen samtidigt som allt större fordringar ställs på 
skolan och läraruppdraget: 

 
 
Om det hade ställts samma krav på båda grupper av sökande när det gäller me-
riter och annat, skulle det betyda – även herr Arvidson fällde det uttrycket – 
att de manliga sökandena i stort sett hade slagits ut. Det innebär med andra ord 
att man vid seminarierna tar in mycket svagt meriterade manliga sökanden, 
samtidigt som vi kräver alltmer av vår skola (AK protokoll 23 maj 1962 s 49).  

 
Riksdagsledamoten, som själv är kvinna, betonar att det inte handlar om någon 
kvinnosaksfråga, utan att målet måste vara att läraryrket ska bli så attraktivt att 
även välmeriterade män söker sig till utbildningen. ”Om vi vill ha en bra skola, 
måste alla medverka till att det skapas en välkvalificerad lärarkår” (AK 
protokoll 23 maj 1962 s 50).  

Att meriter, inte manligt kön, ska utgöra urvalsgrund vid antagningen till en 
utbildning kan förefalla vara en självklar och okontroversiell ståndpunkt. Den 
kvinnliga ledamotens försäkran att det inte handlar om någon kvinnosaksfråga 
tyder dock på motsatsen. Denna försäkran förefaller indikera att kritik mot 
mäns företräde, och därmed mot könsordningens asymmetri, förknippas med 
kvinnosaksfrågor. Dessa tycks i sin tur väcka negativa associationer vilka 
ledamoten värjer sig mot.77 Diskussionen kan ses som en diskursiv strid om 
mäns status. Att män med bristfälliga meriter tilldelas ett så pass stort värde att 
de konkurrerar ut välmeriterade kvinnor indikerar att den manliga könstillhö-
righeten värderas mycket högt. Å ena sida utmanas asymmetrin när några 
riksdagsledamöter lyfter fram förfarande och argumenterar för att endast 
objektiva meriter ska värderas. Å andra sidan möts de av motargumentet att 
konsekvenserna av en lika värdering av män och kvinnor måste utredas, vilket 
kan tolkas som ett sätt att avfärda frågan i en situation då det knappast är 
politiskt möjligt att explicit uttrycka att män bör tillskrivas högre status endast 
                                                      
 
77 Den kvinnliga riksdagsledamotens förhållningssätt och position kan också förstås 
utifrån organisationsforskaren Rosabeth Moss Kanters (1977/1993 s 207) begrepp 
token, vilket närmast kan översättas med symbol. Kanter menar att den som befinner 
sig i en minoritetsposition i en organisation tenderar att bli betraktad som symbol för 
minoritetsgruppen. Med detta följer i sin tur tillskrivning av stereotypa karaktärsdrag, 
intressen och motiv. 
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för att de är män. Förfarandet knyter an till den praxis som nämndes i 1950 års 
debatt, att manliga lärare ges företräde inom skolan. Det kan också konstateras 
att det bara är några få ledamöter som argumenterar för ändrade antagningsreg-
ler. Majoritetens tystnad tyder på ett stort stöd för den ordning som råder.  

Yrkesval och kön diskuteras även i samband med grundskolan. Den praktiska 
utbildningen är något som många har synpunkter på, och här kan en förändrad 
syn på kvinnors roll i samhälle utläsas. Detta ska utvecklas i det följande. 

 

Gränsöverskridande verksamhet 
Då konstruktionen av manligt och konstruktionen av kvinnligt ska ses som 
relationella, innebär en förändrad syn på kvinnor samtidigt en förändrad syn på 
män. Detta är också något som framkommer i materialet. Tydligast framträder 
dock förväntningar riktade mot flickor att de ska ändra inställning och yrkesval. 
Nedan redogörs för olika exempel på hur könspolära föreställningar omskapas, 
men också upprepas och återskapas. 
 
Ökad rörlighet på utbildnings‐ och arbetsmarknaden 
En remissinstans hoppas på en ökad rörlighet mellan de olika utbildningslinjer-
na. I remissyttrandet kan en tydlig könssegregerad praktik inom de yrkesinrik-
tade utbildningarna utläsas. Här påtalas att en pojke som tänkt sig ett industri-
arbete i framtiden ändå kan gå en teoretiskt inriktad linje i årskurs 9. Samma 
linje kan passa flickor även om de därefter söker sig till husmodersskola. En 
flicka med huslig utbildning kan också utbilda sig till bilmekaniker: ”En flicka, 
som genomgått ht och där erhållit vad hon anser vara en viktig huslig utbild-
ning, kan vidare mycket väl tänkas fortsätta till en verkstadsskola för att erhålla 
utbildning till bilmekaniker enär hon tänker försörja sig som sådan” (Prop. 
1962: 54 s 210). 78  

Remissyttrandet ovan kan tolkas på olika sätt. För det första ger det uttryck 
för en vilja att lyfta fram och uppvärdera praktisk utbildning, både för flickor 
och för pojkar. Fler hade fått tillgång till längre utbildning, men det var också 
fler som valde teoretiska inriktningar vilket fortfarande oroade. Vidare visar 
citatet att hem och hushåll alltjämt länkas till kvinnor, vilket utgör ett problem 
som emellertid inte längre tycks ges utrymme inom skolpolitiken. Å ena sidan 
behöver flickor huslig utbildning för vad som vid den här tiden anses vara 
deras självklara ansvar inom hem och hushåll. Å andra sidan behöver de också 
en möjlighet att försörja sig själva. Dilemmat flickor står inför illustreras i 
exemplet. Remissinstansen tar för givet att hushållet ska fortsätta vara ett 
kvinnligt ansvar. De kulturella normer som länkar hushållet till kvinnor gör det 
svårt att tänka sig att det kunde vara på annat vis. Men ändå framställs det som 
                                                      
78 9 ht = Hushållsteknisk linje, en utbildning med bl.a. kost, matlagning, sömnad och 
barnavård på schemat (SOU 1961:30 s 338). 
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flickans personliga uppfattning. Genom formuleringen ”vad hon [min kursive-
ring] anser vara en viktig huslig utbildning” antyds att det snarare handlar om 
tycke och smak än om starka kulturella normer.  

Resonemanget kan också tolkas som exempel på en strävan efter ett mer 
jämlikt samhälle och att det ligger i tiden att tänka över gränserna. Nu ska 
varken klass eller kön längre bestämma framtida position. En blivande 
industriarbetare kan börja med en teoretisk grund. Tidigare starkt könskodade 
områden kan öppnas vilket innebär en utmaning mot etablerade föreställningar. 
Flickor kan söka verkstadsskola och bli bilmekaniker. Hushållsarbetet hålls 
dock inom det kvinnliga ansvarsområdet och dess gräns överskrids inte i detta 
sammanhang.79 Pojkar föreslås inte heller överskrida könsgränsen i sina 
yrkesval. Det kan också konstateras att det husliga och det tekniska området 
återigen är områden som lyfts fram när praktisk utbildning diskuteras.   

En remissinstans menar att en allmänpraktisk linje för kvinnliga elever bör 
övervägas då utbildningsalternativen för praktiskt inriktade flickor är alltför få 
(Prop. 1962: 54 s 203). Andra remissinstanser förefaller mena att det är 
lämpligt att praktiska flickor väljer linjen 9 mek80, men att en omarbetning bör 
göras. Dels så att linjen passar flickor bättre, dels så att den inte ensidigt är 
inriktad mot verkstadsindustrin (Prop. 1962: 54 s 283). Ytterligare synpunkter 
på 9 mek är att den bör ersättas med en linje som kan anpassas efter lokala 
önskemål. En sådan mer flexibel utbildning efterfrågas av näringslivet. I en 
riksdagsmotion hävdas att denna typ av linje skulle vara mer lockande för 
flickor. I argumentationen kan flickorna, åtminstone delvis, ses som en 
argumentationsresurs81 som stöd för motionärernas sak. Motionärerna skriver: 
”Vi vill starkt understryka behovet av att skolberedningens förslag till 9 mek 
utformas till en praktiskt inriktad industriell och hantverksteknisk linje, 
förslagsvis benämnd 9 ih. Denna linje bör i någon mån kunna varieras med 
hänsyn till det lokala näringslivets behov. En dylik utformning skulle säkerli-
gen göra denna linje mer lockande för de flickor som önskar en förberedande 
utbildning för yrken inom industri och hantverk” (FK 606 s 13). Ytterligare en 
motion som argumenterar för en sådan lokalt anpassad linje för fram att linjen 
skulle kunna bredda flickornas yrkesval (AK 717). Även i riksdagsdebatten 
framförs argumentet att den föreslagna utbildningen skulle vara bra för 
flickorna. En talare säger: ”Med tanke på det ökade behovet av kvinnlig 

                                                      
 
79 En könsnorm som hade förts fram innebar att kvinnor både skulle utöka och behålla 
sitt ansvarsområde. Innebörden tycktes vara att ”kvinnans plats inte enbart var i 
hemmet, men hemmets uppgifter var kvinnans” (Schånberg 2001s 83).    
80 9 mek = Mekanisk linje, med bl.a. bänkarbete, maskinarbete, verktygslära, svetsning 
och lödning på schemat (SOU 1961:30 s 338). 
81 Här använder jag Lövheims (2006) begrepp argumentationsresurs på ett delvis annat 
sätt än han gör. Ovan är innebörden att något som antas uppfattas som önskvärt 
framhålls som förevändning för att motivera det egentliga ärendet. 
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arbetskraft bör den verka lämplig och attraktiv även för flickor som har för 
avsikt att söka sig till industri eller hantverk” (AK protokoll 22 maj 1962 s 
151). En annan riksdagsledamot lyfter fram skolans ansvar att verka för att 
tradition och fördomar inte ska påverka elevernas yrkesval: 

 
Det är skolans uppgift att befrämja ett yrkesval som så långt det är möjligt 
skall vara befriat från tradition och fördomar. Från denna synpunkt förefaller 
den föreslagna linjen, 9 mek, speciellt från flickors synpunkt, vara mindre 
lyckad. Friare valmöjligheter inom de praktiska linjerna skulle säkert medver-
ka till att flickornas yrkesval i större utsträckning än hittills skulle omfatta 
andra yrkesområden än de husliga och vårdande yrkena (FK protokoll 22 maj 
1962 s 89). 

 
I citatet ovan säger talaren att det är skolans ansvar att arbeta för att elevernas 
yrkesval görs bortom tradition och fördomar vilket således bör gälla både 
manliga och kvinnliga elever. Pojkars val berörs dock inte. Här sägs att flickor 
väljer husliga och vårdande yrken, men ingenting om att pojkar borde söka sig 
till dessa områden. Det förefaller i praktiken endast vara flickor som ska välja 
otraditionellt.  

Även i en motion tas relationen mellan kvinnorna och arbetsmarknaden upp. 
Motionen innehåller rubriken ”Kvinnornas utbildningsmöjligheter” och 
avsnittet är på drygt en sida. Här anges att traditionella föreställningar om vad 
som är kvinnligt och manligt fortfarande är styrande principer på arbetsmark-
naden. Kvinnors förvärvsarbete utgörs i stor utsträckning av samma sysslor 
som kvinnor tidigare utfört utan betalning i hemmen. Husligt arbete, sjukvård, 
socialvård och lägre undervisning ges som exempel på områden och uppgifter 
som faller inom den kvinnliga sfären av arbetsmarknaden. Kvinnor som vill in 
på de arbetsområden som domineras av män riskerar att mötas av svårigheter, 
enligt motionen. Vidare framhålls att studier har visat att det inte är många 
yrken som verkligen kan sägas lämpa sig för endast det ena könet. Uppdelning-
en ter sig inte rimlig i ljuset av psykologiska och fysiologiska analyser. Därför 
är det angeläget att yrkesvägledningen gör flickorna uppmärksamma på att de 
bör bredda yrkesvalen. För att flickorna inte ska möta för mycket av ”hinder i 
form av vanemässiga föreställningar” (AK 729 s 34) rekommenderas yrkesråd-
givarna att särskilt lyfta fram sådana yrken och områden som inte medför 
alltför stort motstånd. Som exempel ges bland annat finmekaniska yrken, 
optiker, fotograf samt arbete inom radio- och teleteknik. Den gränsuppluck-
rande diskursen kommer således till uttryck när viljan att utmana normerna 
formuleras, men inget nämns om att män borde söka sig till husligt arbete, 
sjukvård, socialt arbete och lägre undervisning. Även i detta fall är det således 
flickorna som förväntas ändra sina preferenser och val. Det motstånd flickorna 
riskerar att mötas av lyfts emellertid fram i ljuset. Hinder i form av kulturella 
föreställningar synliggörs också. I detta sammanhang riktas fokus mot både 
strukturell och symbolisk nivå. 
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Förslag som innebär att den manliga verksamheten bör breddas framförs 
dock, även om det inte gäller yrkesval utan hemarbetet. Förslagen kan ses som 
en konsekvens av de förändrade könsrelationerna. Historikern Roger Klinth 
(2002 s 65ff) menar i sin avhandling om familjepolitiken att tidens politiska 
ambition var att hemarbetet skulle delas av både män och kvinnor då kvinnor 
övergick från oavlönat arbete i hemmet till yrkesarbete. I föreliggande studies 
material finns stöd för en sådan slutsats. Några exempel på hur diskussionerna 
går ska redogöras för i det följande. 
 
Området hem och familj 
En riksdagsmotion tar upp kvinnors ökade förvärvsfrekvens, även om det görs i 
något krångliga ordalag. ”Hemmens minskade möjligheter att ge barnen en 
allsidig fostran på familjelivets områden genom de snabba förändringar som 
skett och sker i vårt samhälle” (FK 596 s 11-12), är formuleringen som 
förefaller syfta på kvinnors ökade insatser på arbetsmarknaden. Det som sedan 
följer är ett resonemang som innebär att alla elever behöver utbildning inom 
området som tidigare kallades huslig utbildning. I motionen formuleras 
följande: ”Morgondagens skola får en central uppgift när det gäller att erbjuda 
samtliga elever grundläggande kunskaper i så väsentliga frågor som ekonomisk 
fostran, familje- och konsumentfostran, frågor om vård av bostad och kläder, 
kost etc.” (FK 596 s 12). Därför yrkar motionärerna på att ett särskilt ämne, 
barnavård och familjekunskap, ska införas som ämne för alla elever samt att 
det obligatoriska hemkunskapsämnet får fler veckotimmar.  Här tas således den 
gränsuppluckrande diskursen i bruk. I förslaget utmanas etablerade föreställ-
ningar och det markeras att både hemmets skötsel och familjefrågor bör vara en 
angelägenhet för samtliga elever.   

Även i ytterligare en motion framförs att både pojkar och flickor bör undervi-
sas i ämnet familjekunskap.  I skolberedningens förslag är ämnet tänkt att 
förekomma endast i 9 s, en linje som har kvinnlig könskodning och således 
främst flickor förväntas välja.82 Ämnet som bland annat ska ta upp frågor om 
familjebildning, samlevnad samt barns vård och uppfostran föreslås bli ett 
obligatoriskt ämne. Motionärerna skriver: ”Enligt vår mening bör familjekun-
skapen i denna mening ingå som obligatoriskt ämne för alla elever” (AK 718 s 
4). Familjekunskap föreslås också bli ett ämne inom lärarutbildningen.  

De praktiska ämnena som diskuteras går under benämningen övningsämnen. 
De har en sämre ställning än övriga ämnen.83 En talare i riksdagen föreslår att 
                                                      
 
82 9 s motsvarade närmast den tidigare praktiska realskolans husliga linje (Marklund 
1983 s 57). 
83 Detta tas även upp i AK 709. Motionärerna skriver att beteckningen övningsämne 
riskerar att ”konservera den allmänt utbredda uppfattningen att övningsämnena är 
mindre väsentliga än övriga ämnen” (AK 709). Se också skolkommissionens diskus-
sion om övningsämnenas missgynnade ställning (SOU 1948:27 s 375f). 
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beteckningen bör avskaffas. I resonemanget används kvinnligt könskodade 
övningsämnen med låg status som exempel. Dessa jämförs med det manligt 
könskodade fysikämnet som har betydligt högre status. Genom att dessa 
jämförs och ställs mot varandra framstår de som likvärdiga och statusskillnaden 
sätts i fråga. Riksdagsledamoten säger: ”Att lära sig familjeekonomi och 
förvärva konsumentkunskaper är såvitt jag kan förstå inte mer övningsämne än 
fysiken blir på grundskolans stadium, där demonstrationer och laborationer 
skall ingå i mycket stor omfattning” (FK protokoll 23 maj 1962 s 17).  

Att den traditionella könsordningen som länkar endast kvinnor till området 
barn och familj är satt i fråga kan även utläsas i samband med att helt andra 
ämnen än familjekunskap och hemkunskap tas upp.  Det framkommer även i 
samband med en diskussion om engelskan. Sedan 1955 är ämnet ett obligato-
riskt ämne i folkskolan från och med femte klass (Fredriksson 1971  s 26f). 
Engelska förknippas fortfarande med hög status och en riksdagsledamot säger i 
första kammaren att språkkunskaperna ”kommer att verka i klassutjämningens 
tecken inom vårt land” (FK protokoll 23 maj 1962 s 10). Ledamoten berättar 
vidare om en lärarinna i Göteborg som inbjudit sina elevers föräldrar att delta i 
en nybörjarkurs i engelska med samma lärobok och samma läxor som barnen. 
”Ett betydande antal mammor – papporna har kanske varit förhindrade av sitt 
arbete – har begagnat sig av den möjlighet som erbjudits, och hela experimen-
tet har utfallit synnerligen väl” (FK protokoll 23 maj 1962 s 11). Tydligen var 
det inga fäder som deltog i verksamheten. Som citatet visar är detta något som 
kommenteras. Talaren förefaller göra bedömningen att en förklaring är på sin 
plats och därför presenteras en tänkbar orsak till varför inga pappor antog 
erbjudandet. Av allt att döma uppfattas det inte längre vara självklart att endast 
mammor deltar i aktiviteter för att stödja barnens skolgång. Då blir det också 
relevant att presentera en förklaring till varför inte männen, likaväl som 
kvinnorna, deltog i verksamheten.  

 
Frånvarande flickor uppmärksammas 
I en diskussion om elevernas yrkesval används en inskjuten förklaring på ett 
liknande sätt som ovan.  En manlig talare säger i riksdagsdebatten att männi-
skor har olika slags begåvningar. En pojke kan med förtjusning läsa Fröding, 
Strindberg och Harry Martinson, medan en annan grabb skulle somna. 
Människor är olika lämpade för olika sysselsättningar, säger talaren. Om alla 
skulle ta studentexamen skulle nationen få en massa människor som var 
tvungna att arbeta med enkla och rutinbetonade sysslor men samtidigt skulle 
vantrivas och drömma om att bli byråchefer, professorer eller rent av ecklesias-
tikministrar.  Ledamoten menar att yrkesrådgivningen kommer att bli viktig i 
den framtida skolan. Grabbar i grundskolan måste få hjälp med att välja 
framtida yrke. Efter att enbart ha talat om pojkar förefaller ledamoten bli 
uppmärksam på att flickor varit helt frånvarande i hans diskussion. Lite 
plötsligt kommer ett uttalande om att han även inbegriper flickor i resone-
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manget: ”Jag talar om grabbar, men menar naturligtvis i lika mån flickor” (FK 
protokoll 23 maj 1962 s 20). Å ena sidan kan repliken tolkas som att riksdags-
ledamoten uttalar sig utifrån den gränsuppluckrande diskursen när han säger att 
det som sagts om pojkar även gäller flickor. Att bristen på hänvisningar och 
exempel från flickors verklighet uppmärksammas, även om det hela slätas över, 
indikerar att den manliga normen är satt i fråga. Å andra sidan kan uttalandet 
tvärtom ses som ett exempel på asymmetrin. Talaren utger sig för att uttala sig 
generellt och allmängiltigt, om både flickor och pojkar, men de konkreta 
exempel som ges visar att det är pojkar som utgör norm.  

Således är det tydligt är att könsnormerna är satta i rörelse, något som märks 
särskilt väl när slöjdämnet diskuteras. Den diskussionen ska nu redogöras för. 

 

Slöjden och ambitionen att bryta traditioner 
I den nya obligatoriska skolan är en mycket viktig grundtanke att alla elever 
ska läsa samma ämnen fram till högstadiet. Det finns dock ett undantag; 
slöjden. Detta avsteg från den annars så viktiga grundtanken kritiseras både i 
riksdagsdebatten och i motioner.84  

Tanken är att alla elever inledningsvis ska undervisas i både textil- och 
träslöjd, men efter vissa obligatoriska timmar i var och en av slöjdarterna ska 
eleverna välja antingen textil- eller träslöjd. I en motion till första kammaren 
anförs att skolan borde vara konsekvent med principen om gemensam läroplan 
för flickor och pojkar i låg- och mellanstadiet. Vidare sägs: ”Visserligen är 
valet av slöjdart i princip fritt och inte knutet till kön. Erfarenheterna hittills 
pekar dock på att särskilda åtgärder måste vidtagas för att bryta traditionen på 
detta område. Ökad information bör lämnas från skolans sida till elever och 
målsmän om valmöjligheten” (FK 608). Som citatet visar kommer den 
gränsuppluckrande diskursen till uttryck. Man menar att det gängse köns-
mönstret bör brytas. Information som åtgärd förs fram både i motionen och i 
riksdagsdebatten.85 Detta förslag för att bryta könsmönstret antyder att 
könsordningen antas vara ett problem som det går att komma till rätta med 
genom upplysning.  

När frågan tas upp i riksdagsdebatten påtalas att undantaget som gjorts för 
slöjden strider mot principen om samundervisning. En ledamot säger: ”Det är 
förbluffande att varken skolberedningen, departementschefen eller särskilda 
utskottet gjort ’rent hus’ när det gäller den traditionsbundna uppdelningen av 

                                                      
 
84 FK protokoll 22 maj 1962 s 105; AK protokoll 22 maj 1962 s 61, 172; AK protokoll 
23 maj 1962 s 27-28; FK 608; AK 729 s 41 
85 Se FK protokoll 22 maj 1962 s 105. 
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flickor och pojkar i fråga om slöjdundervisningen” (AK protokoll 23 maj 1962 
s 27-28). Könsuppdelningen uppges leda till två konsekvenser. För det första 
bevarar den fördomar om kvinnliga och manliga sysslor och detta sägs passa 
dåligt i en tid då både kvinnor och män är verksamma utanför hemmet. För det 
andra leder uppdelningen till att traditionella yrkesval befästs, menar ledamo-
ten. Det är inte rimligt att förvänta sig att eleverna ska utmana könsnormerna. 
Riksdagsledamoten säger:  

 
Det finns inte så gott om pionjärandar i 11-, 12- och 13-årsåldern, att man kan 
räkna med att det då görs revolt mot att skolan stämplar användandet av nål, 
tråd och sax som kvinnligt och användandet av tång, hammare och hyvel som 
manligt. När man därför på högsta nivå inom arbetsmarknad och yrkesutbild-
ning efterlyser mindre tradition och mera fantasi i yrkesvalet framför allt hos 
flickorna, vänder man sig åt fel håll (AK protokoll 23 maj 1962 s 28).    

 
Som citatet ovan visar sägs att skolan stämplar nål och tråd som kvinnligt och 
hammare och hyvel som manligt. Här tydliggörs alltså att vissa sysslor och 
redskap länkas till den kvinnliga sfären och andra länkas till den manliga. Av 
formuleringarna framgår att dessa könskodningar ses som godtyckliga och ett 
bruk som kan lämnas. I enlighet med den gränsuppluckrande diskursen 
framstår det som mer önskvärt att gränserna mellan vad som ska räknas som 
kvinnligt respektive manligt luckras upp och försvinner. I detta sammanhang 
nämns att flickors val ifrågasätts. Här lyfts också en inkonsekvens fram. I och 
med att skolan inte helt och fullt fullföljer den för alla gemensamma läroplanen 
bäddar man för en traditionell könsuppdelning när det gäller det praktiska 
arbetet. Samtidigt förebrås flickor för att de väljer alltför traditionellt i sitt 
yrkesval. Även i en motion lyfts frågan fram och resonemanget går på ett 
liknande vis: 

 
Att undervisningen i skolan på låg- och mellanstadierna är neutral i förhållan-
de till yrkesvalet är en av förutsättningarna för att ungdomarnas valsituation 
inte skall bindas vid föråldrade uppfattningar om vad som passar en flicka 
resp. en pojke. Då det är angeläget att flickor i större utsträckning än hittills 
väljer tekniska och liknande praktiska yrken, och då ett mindre traditionellt 
yrkesval från många utgångspunkter eftersträvas, är det viktigt, att dessa syf-
ten inte motverkas genom uppläggningen av undervisningen i den obligatoris-
ka skolan. En allsidig undervisning i ämnet slöjd – utan förbehåll för viss 
slöjdart knuten till elev av visst kön – torde också kunna medverka till att göra 
de unga bättre rustade att i framtiden åstadkomma en riktigare och mindre tra-
ditionsbunden arbetsfördelning inom hemmet och familjen oavsett familje-
medlemmarnas kön (AK 729 s 41). 

 
I citatet ovan talas det om ungdomars val av yrke, vilka man hoppas ska bli 
mindre traditionsbundna. Men resonemanget glider snart över till att handla om 
enbart flickors yrkesval. Här återkommer talet om att det är angeläget att 
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flickor väljer tekniska och liknande praktiska yrken. Vidare används formule-
ringen ”föråldrade uppfattningar om vad som passar flickor och pojkar”. 
Ordvalet implicerar att tänkesättet att vissa sysslor lämpar sig för kvinnor och 
andra för män är förlegat och passé, vilket i så fall borde innebära att det inte 
längre är något problem. Samtidigt framkommer att man önskar att de unga i 
framtiden ska få möjligheter att frigöra sig från dessa föreställningar vilket 
tyder på att de inte alls är föråldrade utan i högsta grad aktuella och utbredda. I 
citatets sista mening framförs förhoppningen att de unga ska åstadkomma en 
”riktigare” arbetsfördelning inom hemmet. En tolkning är att detta syftar på att 
många kvinnor fortfarande har ansvaret för hushållsarbetet trots att de lönear-
betar, kanske i lika stor utsträckning som sina män. Denna arbetsfördelning 
anses inte vara riktig och rätt. Önskemålet är att männen ska ändra sitt beteen-
de, men skrivningen är ganska oprecis. Männen synliggörs inte och inga 
tydliga förväntningar formuleras. 

Således kan det konstateras att kopplingar görs mellan slöjden och framtida 
yrkesval. Ett inkonsekvent tänkande från de ansvarigas sida lyfts fram. I linje 
med den gränsuppluckrande diskursen påtalas vikten av att könstraditionella 
föreställningar bryts. Ett förslag är att de traditionella tänkesätten ska motver-
kas genom information. Budskapet att eleverna ska välja otraditionellt med 
avseende på kön när de väljer yrken förefaller innefatta två föreställningar som 
kan problematiseras. För det första handlar budskapet, precis som tidigare 
visats, i själva verket om att det ensidigt är flickor som ska bryta den köns-
segregerade arbetsmarknaden. För det andra osynliggörs att gängse föreställ-
ningar och könsmönster är i högsta grad utbredda och vanliga. Att flickor som 
följer uppmaningen riskerar att möta en hel del hinder och motstånd nämns 
endast undantagsvis (Jfr Hirdman 2000 s 199, 203, 208; Schånberg 2001 s 
173). Istället framstår det oftast som enkelt och eftersträvansvärt att bryta 
könsordningen och motståndet förläggs därmed till flickorna och till den 
individuella nivån. 

I det föregående har slöjden och dess relation till elevernas yrkesval behand-
lats. Även de naturvetenskapliga ämnena tas upp i förhållande till elevernas 
framtid och kommande yrkesbana. Detta sker när morgondagens samhälle 
diskuteras. Detta och annat som berör det naturvetenskapliga området ska jag 
nu gå över till. 

Naturvetenskap för morgondagens samhälle  
I tidigare dokument har det framgått att de naturvetenskapligt inriktade 
pojkarna associeras med de främsta begåvningarna medan mer praktiskt och 
tekniskt inriktade pojkar förknippas med disciplinproblem. I 1962 års debatt tas 
disciplinproblemen i skolan ofta upp, men det sker i könlösa termer.86 Vid ett 
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tillfälle nämns emellertid uttryckligen att det är pojkar som står för ordnings-
problemen och i detta fall länkas pojkar, naturvetenskap och disciplinproblem 
samman. Detta framkommer i propositionen när ett remissyttrande från en 
skolstyrelse citeras. Ett försök att differentiera klasserna efter de val som gjorts 
i årskurs 7 har gett både positiva och negativa erfarenheter. Till avigsidorna hör 
att klasserna har fått en ensidig elevsammansättning ”i det hänseendet att i 
språkklasserna flickorna dominerat i elevantal, medan i de naturvetenskapligt 
inriktade klasserna pojkarna varit i stor majoritet. I de sistnämnda klasserna har 
som regel stora disciplinproblem uppträtt” (Prop. 1962:54 s 135).  

Trots ovan nämnda diskussion förknippas det naturvetenskapliga området 
dock fortfarande med begåvning. Det är särskilt fysikämnet som har en speciell 
status. Den högre atomfysiken framstår, tillsammans med den högre matemati-
ken, som de allra mest intelligenskrävande ämnena. En talare i första kamma-
rens riksdagsdebatt framhåller vikten av att uppmärksamma de få elever som 
föds med den allra högsta begåvningen. Här har skolan en avgörande uppgift 
för att de mänskliga resurserna tas tillvara, något som är avgörande för att 
Sverige ska kunna hävda sig som nation: 

 
Det är någon professor som sagt att det här landet är så litet till folkmängden, 
att det kanske på sin höjd föds 20 eller 30 barn som är så intellektuellt utrusta-
de, att de kan lära sig behärska den högre atomfysiken eller den högre mate-
matiken. Är det inte fler till antalet, måste det vara en hela samhällets angelä-
genhet att ordna skolan så, att denna begåvningsreserv får sin chans oavsett 
var barnen föds och växer upp (FK protokoll 22 maj 1962 s 120). 

      
De naturvetenskapliga ämnena har fått sina timmar nedskurna om det kom-
mande högstadiet jämförs med realskolan. Detta tas upp av en talare i andra 
kammaren. De humanistiska ämnenas stora utrymme inom högstadiet ifråga-
sätts: ”Vi vet ju redan nu, att morgondagens samhälle i allra högsta grad 
kommer att domineras av naturvetenskap och teknik” (AK protokoll 23 maj 
1962 s 9). Precis som framgått i tidigare dokument länkas området således till 
framtiden. Riksdagsledamoten räknar upp ett antal växande yrkeskårer; läkare 

                                                                                                                                 
86 Disciplinfrågan tas upp i Första kammaren: FK protokoll 22 maj 1962 s 31, 39, 44, 
53, 60-61, 70-71, 83, 114, 116, 120, FK protokoll 23 maj s 13 och i Andra kammaren: 
AK protokoll 22 maj 1962 s 45, 63, 76, 115, 125-128, 136-140, 142, 149, 161, 162, 
165, 167, 169, 173 samt AK protokoll 23 maj 1962 s 14, 25, 31, 45, 52. I samman-
hanget kan det också nämnas att kriminalitet bland unga pojkar diskuteras i termer av 
manlig övergångsrit (pubertetsrit) i samtida litteratur (Se Tiller 1962). Oron över 
disciplinproblem i skolan kan också ses i ljuset av agaförbudet som kom 1958. Betyg i 
ordning och uppförande är dock kvar, men sedan 1959 gäller att skolans ordningsregler 
endast avser skoltiden och inte som tidigare även elevernas fritid (Landahl 2006 s 
140f). Frågan om ordningsbetygets avskaffande tas upp i AK protokoll s 140, 167. 
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och tandläkare, apotekare och veterinärer, samt experter inom jordbruk, skogs- 
och fiskerinäringen. Med tanke på dessa yrken borde skolan erbjuda en gedigen 
naturvetenskaplig grundutbildning. Ytterligare ett yrke nämns, sjuksköterske-
yrket. Ledamoten säger att blivande sjuksköterskeelever kommer att bli lidande 
av att skolans biologiundervisning varit allt för knapphändig. Som framgått 
tidigare har biologiämnet länkats till kvinnor, till exempel via husmödrars 
behov av utbildning och via en koppling till läraryrket. Nu länkas ämnet till det 
kvinnligt könskodade sjuksköterskeyrket. Samtidigt förefaller biologi vara ett 
ämne som har en något oklar eller öppen könskodning. Ämnet förknippas också 
med Linné och Sveriges internationella anseende. Detta sker när samma 
riksdagsledamot ställer den nya skolan mot den gamla. Det är ingen tvekan om 
vilken av dem som föredras. Ledamoten säger: ”Ännu så sent som för något 
20-tal år sedan hade vi svenskar utomlands ett mycket gott anseende för vår 
naturvetenskapliga allmänbildning, men det arvet från Linné håller vi på att 
raskt och omsorgsfullt förskingra” (AK protokoll 23 maj 1962 s 9). En tolkning 
är att lägre studier i ämnet länkas till både kvinnor och män, medan avancerade 
studier fortfarande mer ensidigt länkas till män.  

I betänkandet från 1961 framkom att man inte förväntades sig att flickor 
skulle välja gymnasiets naturvetenskapliga utbildning, men en dylik uppma-
ning förefaller dock ha kommit från andra håll. Remissinstansen Läroverkslä-
rarnas riksförbund nämner i sitt yttrande en ovilja att erkänna flickors rätt att 
välja efter sina intressen. Förbundet tar upp ”det ofta hörda talet om att 
flickorna måste drivas över på matematisk-naturvetenskapliga utbildningsvä-
gar” (Prop. 1962:54 s 338). Trots den manliga könskodningen finns det således 
av allt att döma röster som gör gällande att flickor ”måste” välja utbildning 
inom området. Å ena sidan knyter detta an till uppfattningen att flickor väljer 
fel. I detta sammanhang förefaller varken undervisningen, det naturvetenskap-
liga området eller det kulturella sammanhanget ses som problem.  Å andra sida 
kan diskussionen också ses som en begynnande utmaning av etablerade 
föreställningar att området inte är något för flickor. Det kan också konstateras 
att motargument framförs av remissinstansen. 

 

Sammanfattande analys och jämförelse 
Den könspolära diskursen kan utläsas i materialet. På symbolisk nivån länkas 
pojkar till disciplinproblem i samband med naturvetenskap. På den strukturella 
nivån länkas verkstadsskola, mekanisk utbildning, industriarbete och tekniska 
arbetsuppgifter till pojkar. Dessa föreställningar utmanas dock. Utifrån den 
gränsuppluckrande diskursen förs förslag fram vars syfte är att vidga köns-
gränserna och kvinnliga elever föreslås söka sig till dessa och liknande yrken 
och utbildningar. Flickor kan dock delvis ses som en argumentationsresurs, 
som stöd för förslagsställarnas sak, när en lokalt anpassad utbildning som 
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direkt utbildar för det lokala näringslivets behov förordas, och förslagsställarna 
uppger att en sådan utbildning skulle vara till gagn för flickorna.          

I enlighet med den könspolära diskursen länkas kvinnor på strukturell nivå 
till husligt arbete, sjukvård, socialvård och lägre undervisning. Även ansvaret 
för hem och hushåll kopplas samman med kvinnor. I enlighet med den 
gränsuppluckrande diskursen utmanas dock dessa föreställningar och det 
framförs att hemmets skötsel och familjefrågorna bör vara en angelägenhet 
även för manliga elever. I detta sammanhang föreslås både barnavård och 
familjekunskap bli obligatoriska ämnen för pojkar och flickor. Den gränsupp-
luckrande diskursen kommer också till uttryck i samband med att olika aktörer 
argumenterar för att pojkar och flickor ska få samma slöjdundervisning. Den 
strikta uppdelningen i kvinnligt och manligt tycks således ifrågasättas allt mer.  

En asymmetri i form av manlig norm kan utläsas. Flickor förväntas ensidigt 
bryta könsnormerna och välja annorlunda i fråga om utbildningsväg och yrke 
(till exempel tekniska yrken). Att flickor som följer uppmaningen riskerar att 
möta hinder och motstånd tas endast undantagsvis upp. Istället framstår det 
som enkelt och okomplicerat att bryta mot könsordningen. Den manliga 
normen är av allt att döma ändå inte längre lika självklar. Inkvoteringen av män 
till folkskollärarutbildningen kritiseras.      

Fysik, tillsammans med matematik, länkas till både särskilt intelligenskrä-
vande verksamhet och hela samhällets angelägenhet. När det gäller de naturve-
tenskapliga ämnenas höga status är det främst fysikämnet som lyfts fram. 
Vidare kopplas naturvetenskap och teknik, till skillnad mot de humanistiska 
ämnena, ihop med framtiden. Morgondagens samhälle kräver en god naturve-
tenskaplig utbildning. Liksom tidigare länkas flickor till biologistudier. Det 
uppges att flickor anmodas satsa på matematisk-naturvetenskaplig utbildning, 
vilket är något nytt. I detta sammanhang framförs motargument och en tolkning 
är att områdets starka manliga könskodning är utsatt för utmaning.  

 
* 

 
Riksdagen fastställer att enhetsskolan ska genomföras i hela landet. Den ska 
benämnas grundskola och vara nioårig. Läroplanen, Lgr 62, utarbetas därefter 
av skolöverstyrelsen (Marklund 1987). Lgr 62 bygger i stor utsträckning på 
realskolans läroplan, framförallt för den gymnasieförberedande linjens del 
(Lidensjö & Lundgren 2000 s 65f). För de lärare i naturvetenskapliga ämnen 
som tidigare undervisat realskolans elever kommer förändringen emellertid att 
bli stor. I och med grundskolans införande kommer undervisningen att läggas 
om, från inriktningen mot vidare studier till att sikta på allmänbildning. Nu ska 
skolan ge alla elever en god medborgerlig utbildning inom området. Linjeupp-
delningen i årskurs 9 blir enligt följande: 

 
 

 118



9 g (gymnasieförberedande linje)  
9 h (humanistisk linje, flickskolans efterträdare)  
9 t (teknisk linje, efterträdare till praktisk realskola teknisk linje)  
9 m (merkantil linje, efterträdare till praktisk realskola handelslinje)  
9 s (socialekonomisk linje, efterträdare till praktisk realskola huslig linje)  
9 pr (allmänpraktisk linje)  
9 tp (teknisk-praktisk linje)  
9 ha (handelslinje)  
9 ht (hushållsteknisk linje)87 
 

I och med grundskolans genomförande får skolöverstyrelsen i uppdrag att 
fortlöpande följa upp och anpassa skolan efter rådande förutsättningar. Tanken 
är att framtidens förändringar ska ske rullande istället för genom genomgripan-
de reformer. Detta innebär att de stora statliga utredningar som hittills har varit 
viktiga inslag inte anses komma att behövas i framtiden (Marklund 1983 s 
288f). När grundskolan kommer igång visar det sig emellertid snart att 
högstadiets tillvalsämnen och linjeval utgör ett problem. Högstadiet framstår 
som både svåröverskådligt och splittrat. Många linjer och tillvalsämnen får så 
få sökande att de ställer till både administrativa och ekonomiska problem 
(Marklund 1983 s 297; Isling 1984 s 197). Snart kommer förslag på justeringar. 
I nästa kapitel redovisas diskussionen som leder fram till att vissa förändringar 
görs och att en ny läroplan kommer att träda i kraft. Men först ska samhället 
utanför skolans värld tas upp. 
 
 
 

                                                      
87 Se Lundgren (1979 s 116) för linjeuppdelningen samt Marklund (1983 s 57; 1985 s 
208; 1989 s 438) angående vad de nya linjerna ersatte. 
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8 1968-1974  SAMMA UTBILDNING FÖR 
FLICKOR OCH POJKAR   
 
I detta kapitel ska jag redovisa den politiska debatten 1968 och ett betänkande 
från 1974. Först ska emellertid viktiga förändringar i samhället tas upp. I 
Sverige pågår livliga diskussioner om könens uppgifter och åligganden. 
 
Sverige – en lägesbeskrivning 
Efter valet 1965 är 11 procent av ledamöterna i riksdagen kvinnor och 89 
procent är män. 1974 är riksdagens andra kammare avskaffad sedan några år 
tillbaka och antalet ledamöter har förändrats från 384 till 350. Andelen kvinnor 
ökar och riksdagen består nu av 21 procent kvinnor och 79 procent män (SCB 
2008). År 1968 ingår två kvinnliga statsråd i regeringen (Regeringskansliet 
2008). Sammanlagt har Sverige haft fem kvinnliga statsråd fram till 1973 då tre 
kvinnor utnämns samtidigt. Gemensamt för alla kvinnliga statsråd är att de är 
konsultativa statsråd, vilket innebär att de inte är chefer för ett departement 
(SOU 1998:6 s 130). 

I början av 1970-talet stiger den kvinnliga förvärvsfrekvensen. Från att ha 
varit 60 procent 1970 ökar den till 69 procent 1975. Den manliga förvärvsfre-
kvensen ökar under samma tid från 90 till 91 procent (SOU 2005:66 s 149).  
 
Synen på kvinnor och män debatteras                
Både 1960- och 1970-talen präglas av att könsnormerna debatteras allt mer. 
Redan på 1930-talet lyfte staten fram frågan om kvinnors plats i samhället och 
problemet med kvinnors lönearbete kontra arbetet i hemmet. Detta skedde i och 
med att bristen på pigor och hembiträden föranledde 1937 års Hembiträdesbe-
tänkande (Hirdman 2007 s 43). Problemet med kvinnornas ”två roller” (husmor 
och yrkeskvinna) som det benämndes på 1950-talet, diskuterades i stor 
utsträckning som ett individuellt och kvinnligt problem (Hirdman 1990). Den 
enskilda kvinnan uppmanades att skaffa sig en yrkesutbildning och arbeta 
några år tills hon gifte sig och fick barn. Då kunde hon satsa på sin andra ”roll” 
och vara hemma tills barnen blev större, varpå hon åter kunde träda ut på 
arbetsmarknaden (Myrdal & Klein 1957).88 De asymmetriska villkoren och att 
kvinnor värderades lägre i samhället var enligt Hirdman (1989 s 203) något 
man inte talade om. Istället framfördes åsikten att hemarbetet måste uppvärde-
ras och ses som ett riktigt arbete, vilket var ett försök att höja kvinnors status. 

                                                      
88 Det kan framhållas att Alva Myrdal och Viola Klein i sin bok tänkte sig en framtida 
arbetstidsförkortning. I och med den skulle båda makar från och med skolbarnstiden 
kunna förvärvsarbeta sex timmar och tillsammans sköta hemmet. Män skulle därmed 
bli mer än middagsgäster i familjen, enligt författarna (Myrdal & Klein 1957 s 223). 
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Kvinnors rätt till yrkesutbildning och lönearbete, problemet med hushållsarbete 
och barnomsorg, samhällets behov av kvinnors arbetskraft, de låga kvinnolö-
nerna och många andra frågor samlades ihop under benämningen ”kvinnofrå-
gan” (Jfr Thorgren 2004 s 23). 

Under 1960-talet börjar dock rådande könsnormer ifrågasättas allt mer. 
Fokus förskjuts, från kvinnorna till samhället. Det är något inom samhället som 
inte fungerar. Det är två skrifter som förknippas med det nya synsättet och som 
gör att frågor om kön och samhälle får en ordentlig skjuts. Dessa skrifter får en 
mycket stor spridning och når en bred publik. Det är Eva Mobergs Kvinnans 
villkorliga frigivning som publiceras 1961 och forskningsrapporten Kvinnors 
liv och arbete som kommer 1962. 

I Kvinnans villkorliga frigivning vänder sig Moberg mot att kvinnor, till 
skillnad från män, i första hand betraktas som könsvarelser istället för indivi-
der. Hon tar också avstånd från talet om kvinnors två roller. Istället menar 
Moberg att både kvinnor och män främst ska betraktas som människor och att 
ansvaret för både hem/hushåll och yrkesliv/försörjning måste bäras gemensamt 
av kvinnor och män. Så länge kvinnan endast har rätt till yrkesarbete under 
förutsättning att hon också ansvarar för hem och hushåll kommer hennes frihet 
att vara villkorad, menar Moberg. Det är detta titeln syftar på. Istället för de 
gängse begreppen ”likställdhet” och ”jämlikhet” använder Moberg ”jämställd-
het” när det gäller den önskvärda relationen mellan kvinnor och män. Anled-
ningen till detta är att ordet likställdhet för tankarna till, och ofta uppfattas som, 
att kvinnor ska bli lika män (Moberg 1962 s 29). Moberg lyfter således på flera 
sätt fram asymmetrin i form av manlig norm och argumenterar för att kvinnor 
och män istället både ska dela på ansvaret för hem och arbete och värderas lika, 
det vill säga vara jämställda.89  

I diskussionerna om det framtida och mer jämställda samhället sägs skolan 
vara mycket viktig: ”Skolorna borde givetvis ge undervisning om kvinnoeman-
cipationens innebörd och stimulera till debatt om jämställdhetens möjligheter” 
(Moberg 1962 s 120). Dessutom framhåller Moberg att det är avgörande att 
pojkarna, likaväl som flickorna, får undervisning i både hemkunskap och 
barnavård. Skolan måste också ha samma förväntningar på samhällsengage-
mang, framtida yrkesliv och försörjningsbörda på flickorna som på pojkarna. 
Samma rättigheter och skyldigheter, inte bara formellt utan också reellt, ska 
således gälla för både pojkar och flickor. 

                                                      
 
89 Ordet jämställdhet myntades inte av Moberg. Det hade funnits länge, men inte med 
den betydelse som Moberg förde fram och som sedan också kom att bli den officiella 
betydelsen, jämlikhet mellan män och kvinnor. Tidigare var betydelsen bredare, till 
exempel talade 1946 års skolkommission om att skapa jämställdhet mellan stad och 
landsbygd (SOU 1948:27 s 52). Kommissionen sa också att de praktiska sysselsätt-
ningarna skulle bli jämställda med de teoretiska (SOU 1948:27 s 32, 43). 
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Lanserandet av jämställdhet som beteckningen för relationen mellan män och 
kvinnor brukar alltså tillskrivas Eva Moberg. Ett annat begrepp som spelar stor 
roll för en ny syn på kön är ”könsroll”. Spridningen av könsrollsbegreppet 
brukar hänföras till forskarrapporten Kvinnors liv och arbete med Edmund 
Dahlström som redaktör, även om det används också i Mobergs text.90 Det 
hade för övrigt använts inom samhällsvetenskaplig forskning sedan 1940-talet 
(Wikander 1999 s 220; Jfr Bosseldal 1998). Forskarna i Kvinnors liv och arbete 
lyfter emellertid fram könsrollsbegreppet på ett tydligt sätt och i och med att 
rapporten läses och diskuteras av så pass många får det spridning även utanför 
universitetsvärlden. 

I Kvinnors liv och arbete beskriver norska och svenska forskare tillståndet i 
samhället med avseende på pojkars/mäns och flickors/kvinnors uppgifter och 
roller i familjen och yrkeslivet. Rapporten består av tio olika kapitel av vilka de 
första tre har ordet könsroller i sina rubriker. Författarna menar att ”könsrolls-
frågan” visar att det handlar om både män och kvinnor. De konstaterar också 
att denna fråga är ”ett samhällsproblem” (Dahlström 1962 s 13). Hindren för att 
åstadkomma större frihet för kvinnor och en större jämlikhet mellan kvinnor 
och män ligger inte längre så mycket i yttre och formella hinder, sägs det. Nu 
handlar det i hög grad om inre hinder i form av inrotade föreställningar, 
förväntningar, inställningar och beteende hos både kvinnor och män (a.a.). 
Trots sitt omfång på 550 sidor får forskarrapporten snabbt stor spridning och 
den kommer att spela en mycket stor roll för samhällsdebatten (Klinth 2002 s 
66f; Wikander 1999 s 220; Hirdman 2000 s 157f; Hirdman 2005 s 9). I 
rapporten tar Dahlström (1962 s 29) upp skolans roll i en analys av könsrolls-
debatten. Om hemarbete och vården av barnen ska delas lika mellan makarna 
måste pojkar och flickor ges en likartad uppfostran och utbildning.  

Trots att den stora könsrollsdebatten startar i början av 1960-talet tar det lång 
tid innan den märks i det för avhandlingen aktuella materialet (Jfr Lundqvist 
2008 s 91). Ordet könsroll används vid ett tillfälle i dokumenten från 1968 
medan jämställdhet inte återfinns i materialet förrän i 1976 års politiska debatt. 
Men tanken att pojkar och flickor ska gå i samma skola och få samma under-
visning har fått en bred acceptans. I dokumenten från år 1968 råder enighet om 
att skolan måste bli mer enhetlig och diskussionerna kommer att leda till att de 
sista resterna av den praktiska realskolans utpräglade pojk- och flicklinje 
försvinner. Ett bekymmer är dock disciplinen och elevers anpassningsproblem. 
Dessa frågor får ett stort utrymme i skoldebatten. 

Kapitlet består av två delar. Nedan redovisas först de förslag och den debatt 
från 1968 som föregår Lgr 69. Därefter behandlas det betänkande som kommer 
1974 och ingår som första dokument i Lgr 80:s förarbeten. Detta betänkande 
                                                      
90 När det gäller forskning och undervisningen inom akademin brukar även Karin 
Westman Bergs könsrollseminarier som startade 1967 nämnas. För en utförlig 
beskrivning, se litteraturvetaren Anna Nordenstams (2005) artikel Karin Westman 
Bergs könsrollseminarium pionjäråret 1967-68. 
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skiljer sig från övriga förarbeten till Lgr 80 i och med att det inte präglas av 
diskussionen om könsroller.  

 

Förslag och debatt år 1968 – En mer enhetlig skola  
Den läroplansrevision som ska komma att resultera i Lgr 69 bygger på ett 
förslag från skolöverstyrelsen. Förslaget, allmänt kallat ”blå boken” på grund 
av sitt blåfärgade omslag, sänds ut på remiss och får ett positivt gensvar. 
Samförståndet är stort om att justeringar måste göras, främst när det gäller 
högstadiet. Skolväsendet måste bli mer enhetligt. Högstadiet med alla linjer och 
tillval är både invecklat och svårhanterligt. I propositionen som följer ändrar 
regeringen skolöverstyrelsens förslag på några punkter, till exempel tillkommer 
fritt valt arbete, men i stort kan man säga att förslagen godtas. Även i de 
motioner som framläggs i riksdagen kan ett visst samförstånd utläsas. De stora 
konflikterna om differentieringen (huruvida, hur och när, eleverna ska delas 
upp) som präglat skolpolitiken under tidigare decennier framstår därmed som 
överspelade (Isling 1984 s 196ff; Marklund 1985 s 204f).  

I detta första delkapitel, som tar upp förslag och debatt från år 1968, redovi-
sas proposition 1968:129, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående 
revidering av läroplan för grundskolan, följdmotioner och de riksdagsdebatter 
som behandlar förslagen.  

I delkapitlet ska jag allra först redogöra för en diskussion om hur teknik ses 
som lämplig verksamhet för skoltrötta elever. Precis som var fallet år 1962 
diskuteras frågan företrädesvis i könlösa termer, men att det handlar om pojkar 
kan ändå utläsas i resonemangen. Därefter redovisas de diskussioner som förs 
om hemkunskapen och ansvaret för hem och hushåll. Sedan följer ett avsnitt 
som tar upp principen om samma undervisning för flickor och pojkar. Vidare 
behandlas det naturvetenskapliga området. Slutligen kommer en sammanfat-
tande analys och jämförelse.  

 

Teknik och arbete i verkstad för skoltrötta pojkar 
I skolöverstyrelsens förslag som har varit ute på remiss förespråkas att 
linjedelningen i årskurs 9 ska avskaffas. Den yrkesinriktade undervisningen 
föreslås utgå vilket skulle göra högstadiet mer sammanhållet. Dessutom vill 
skolöverstyrelsen ta bort de omfattande tillvalsalternativen och ersätta dem 
med B-språk, teknik, konst och ekonomi som nya tillvalsämnen i årskurs 7-9. 
Många är positiva till det nya tillvalssystem, men det finns en oro för vilka 
följder förändringen kan medföra för disciplinen och trivseln i skolan. En 
starkare teoretisering befaras medföra anpassningsproblem. Verkstadsarbete 
och teknik är en lösning som återkommer när skoltrötta och svagpresterande 
elever diskuteras.  
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En konsekvens av 1962 års beslut om en enhetlig skola är att specialunder-
visningen har etablerats på allvar (Hadenius 1990 s 249) och många remissin-
stanser menar att den måste behandlas mer ingående. En länsskolnämnd som 
diskuterar möjligheten till stödåtgärder skriver att det är önskvärt att elever ska 
ha möjlighet att få tillfällig enskild undervisning. Det enda mer konkreta 
exemplet av vad detta skulle kunna innebära är att eleverna kunde få slippa det 
vanliga skolarbetet för att istället vara i skolverkstaden (Prop. 1968:129 s 12).  

På ett liknande sätt kopplar en ledamot i riksdagsdebatten samman de omoti-
verade och svagpresterande eleverna med tillvalsämnet teknik (AK protokoll 4 
december 1968 s 132f). En annan riksdagsledamot i debatten är inne på samma 
linje och varnar för de disciplinproblem som kan uppstå när svagpresterande 
ungdomar inte längre har möjligheten att välja praktiska linjer. Många elever är 
skoltrötta, de vill arbeta med sina händer, göra något de är intresserade av och 
som också kan ge dem upplevelsen av att lyckas. Ledamoten för ett resone-
mang om dessa elever, deras behov att känna arbetsglädje i skolan och hur 
deras prestationer har beundrats av teoretiskt inriktade kamrater. I detta 
sammanhang är verkstadsarbete den enda åtgärd som diskuteras som lösning 
för att tillgodose dessa elevers behov. I diskussionen länkas således praktiskt 
inriktade och svagpresterande elever, disciplinproblem och skoltrötthet 
samman. Lösningen som presenteras är teknik och arbete i skolverkstäder 
vilket i sin tur länkas till elevernas trivsel, önskan att arbeta med sina händer, 
deras egna intressen och behovet att uppleva framgång (AK protokoll 4 
december 1968 s 82f). Här nämns varken pojkar eller flickor. Könlösa ord som 
elever och ungdomar används. Å ena sidan är en möjlighet att båda könen 
avses. Å andra sidan förefaller det snarare sättas likhetstecken mellan elever 
och pojkar med tanke på både den starka manliga könskodningen som teknik 
och verkstadsarbete har och kopplingen mellan pojkar och bristande disciplin.91 
En tolkning är att det framstår som så självklart att det är pojkar som åsyftas att 
det inte behöver nämnas.  

Att sinnebilden för de elever som utgör disciplinproblem framstår som 
självklar bekräftas av ytterligare en ledamot som tar upp problemet i riksdags-
debatten. Denna talare konstaterar: ”Alla vet vilka elever det rör sig om” (AK 
protokoll 4 december 1968 s 98). Ledamoten vill dock påminna om att gruppen 
inte är så homogen som det kan tyckas. Att alla vet vilka elever det handlar om 
och att elevgruppen av många betraktas som homogen stärker slutsatsen att det 
inte är en könsblandad grupp som avses. Riksdagsledamoten använder vidare 
en manligt könskodad metafor och säger att en del av dem som har svårt för sig 

                                                      
91 Jfr Marklund (1984 s 81-83) som diskuterar de praktiskt inriktade eleverna. 
Marklund skriver att de praktiska eleverna i själva verket ofta gjorde negativa val, de 
ville ofta slippa främmande språk. Efter att ha diskuterat eleverna i könlösa termer på 
två sidor framkommer att det är pojkar som åsyftas: På försök fick eleverna extra slöjd 
för att slippa vissa ämnen. ”Till knäna i misströstans hyvelspån ledsnade de ’praktiska’ 
pojkarna snart också på sin träslöjd” (Marklund 1984 s 83). 

 125



i de teoretiska ämnena är ”rena trollkarlar med sina händer” (AK protokoll 4 
december 1968 s 98). Andra är däremot både klumpiga och obegåvade. De 
praktiska linjerna har således inte varit lösningen för alla, menar riksdagsleda-
moten. 

Samma ledamot tar upp ytterligare en problemgrupp. Här rör det sig om 
annars välanpassade elever som tillfälligtvis går igenom svåra tonår och därför 
blir besvärliga, även för sig själva. I dessa fall handlar det om vanliga och mer 
normala problem som hör utvecklingen till. Här avses både flickor och pojkar, 
vilket också påtalas och anges explicit:  

 
Sedan har vi som bekant också ungdomar i besvärlig ålder. Det kan inträffa att 
mycket begåvade och i normala fall mycket välanpassade ungdomar av båda 
könen råkar in i en period under vilken de är skäligen odrägliga för både sig 
själva och omgivningen. Detta är ett naturligt utvecklingsstadium, som vi alla 
har passerat, även om vi har haft det mer eller mindre svårt (AK protokoll 4 
december 1968 s 98).  

 
Båda könen förefaller även vara i åtanke när en remissinstans förespråkar 
möjligheten att få reducera andelen teoretiska lektioner till förmån för praktisk 
undervisning. I detta fall föreslås ”praktiska övningar inom hemkunskap eller 
teknik” (Prop. 1968:129 s 34). Remissinstansen skriver inte att hemkunskapen 
är tänkt för de kvinnliga eleverna och teknik för de manliga. Som framgått i de 
tidigare dokumenten kan man dock tala om en stark tradition att i enligt med 
den könspolära diskursen länka husligt arbete till flickor och teknik till pojkar 
när praktiskt skolarbete kommer på tal. Paret tekniskt-husligt har återkommit 
som något av ett könspolärt ”prototyp-par” när det gäller praktiskt arbete inom 
skolan. Tidigare uttalades dock ofta explicit vilket kön som avsågs. Föreställ-
ningarna, normerna och idéerna förknippade med kön i 1968 års förslag och 
debatt tenderar att oftare skymmas av ett könlöst språkbruk. Detta till trots kan 
det således konstateras att pojkar, på ett liknande sätt som i tidigare dokument, 
länkas till teknik i samband med ordningsproblem i skolan. Även den andra 
delen av paret tekniskt-husligt, det husliga området, är ett tema i 1968 års 
debatt. Hemkunskapsämnets betydelse för både pojkar och flickor framhålls. 
Diskussionerna om hem och hushåll ska redogöras för i det följande. 

                

Hem och hushåll för båda könen? 
Som visades i redovisningen av debatten år 1962 framkom flera exempel på en 
ambition att omförhandla könskodningen för området familj och hushåll. I linje 
med den gränsuppluckrande diskursen länkades även män till området. 
Familjekunskap föreslogs bli ett ämne för samtliga elever. Det obligatoriska 
hemkunskapsämnet förordades få fler veckotimmar och det markerades att hem 
och hushåll bör vara en angelägenhet för både män och kvinnor.  I 1968 års 
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debatt återkommer dessa synpunkter. Men hemmets sysslor är också föremål 
för konflikt. 
 
Samtliga elever oavsett kön behöver hemkunskap 
Bland de motioner som inkommer till riksdagen år 1968 föreslås att det i 
skolan ska avsättas mer tid för hemkunskapsundervisning. En motion lyfter 
fram ämnets koppling till målsättningen att utveckla eleverna till harmoniska, 
dugliga och ansvarskännande medborgare i samhället. Bland annat betonas 
samlevnadsfrågorna och vikten av att eleverna kommer till insikt om det 
framtida ansvaret som familjeförsörjare. Kön nämns inte explicit, men då 
ämnet är obligatoriskt för både manliga och kvinnliga elever kan resonemanget 
tyda på att motionärerna utgår ifrån den gränsuppluckrande diskursen för att 
inskärpa ämnets relevans för både pojkar och flickor. Timmarna som tilldelats 
hemkunskapen jämförs med andra estetisk-praktiska ämnen och motionärerna 
skriver: ”Det finns skäl att ifrågasätta huruvida man för att bli en välanpassad 
och därmed god samhällsmedborgare tarvar nära tre gånger så mycket under-
visning i musik resp. teckning som i hemkunskap” (AK 1241). Även i ytterliga-
re en motion påtalas det ofördelaktiga utrymmet hemkunskapen fått i förhål-
lande till övriga praktisk-estetiska ämnen. Motionärerna framhåller att ”varje 
blivande hembildare och konsument oavsett kön” (FK 995) behöver utbildning 
i frågor som rör kost, bostadens skötsel, rationella arbetsmetoder, samlevnad 
och privatekonomi. Den explicita formuleringen om kunskapens relevans för 
alla, ”oavsett kön”, visar att den gränsuppluckrande diskursen kommer till 
uttryck och uppfattningen om hemkunskap som ett kvinnligt område omför-
handlas. 
 
En diskursiv strid om mäns ansvar 
Alla är dock inte överens om hur kunskaper för hemmet ska uppfattas. 
Hushållsarbetet är föremål för en diskursiv strid i riksdagsdebatten, även om 
talarna vid första anblicken tycks diskutera i största samförstånd. Vid en 
närmare granskning kan dock en konflikt angående ansvaret för hem och 
hushåll utläsas. Inledningsvis framhåller en kvinnlig talare att kvinnor i allt 
större utsträckning har sökt sig ut på arbetsmarknaden. Trots detta har de 
fortfarande kvar ansvaret för hem och familj. Talaren säger att hon hoppas att 
ansvaret i framtiden kommer att delas mellan män och kvinnor, men det behövs 
kunskap för att sköta ett hem. Det är något som såväl pojkar som flickor, män 
och kvinnor måste lära sig. Därför, menar talaren, är hemkunskapsämnet 
viktigt (FK protokoll 4 december 1968 s 47-50). Obalansen angående hur 
arbetsbördan fördelas lyfts således fram, vilket innebär att asymmetrin blir 
synlig och framstår som orättfärdig.  

En manlig riksdagsledamot knyter en stund senare an till den kvinnliga 
talarens resonemang. Han börjar med att i något oklara ordalag säga att 
anförandet var intressant och att vad som kan göras också bör göras: 
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Fru Hamrin-Thorell höll ett som jag tyckte intressant anförande om hemkun-
skap, kostvanor och liknande. Jag tror att vad som kan göras på det området 
bör göras. Men skall vi inte erkänna att våra husmödrar och våra förestånda-
rinnor vid skolorna har en svår uppgift? Ena dagen står det i våra tidningar 
med stora rubriker: Spola mjölken i slasken! Någon dag därefter är det en 
framstående professor som skriver: Mjölken är absolut nödvändig. Hur skulle 
det vara om man här kunde få några enhetliga förordningar? (FK protokoll 4 
december 1968 s 55).                                   

 
Å ena sidan låter de första två meningarna i citatet ovan som ett instämmande. 
Å andra sidan kan otydligheten tolkas tvärtom, som ett avståndstagande eller 
ett sätt att glida förbi sakfrågan. Den kvinnliga riksdagsledamoten hade betonat 
båda könens ansvar för uppgifterna i hemmet. Det framgick av anförandet att 
hon placerade en del av ansvaret inom männens sfär (FK protokoll 4 december 
1968 s 49). Den manliga talaren undviker dock att säga något klart i denna 
fråga, vilket antyder att det är ett känsligt område. Istället byter han ämne och 
övergår till att tala om motstridiga budskap när det gäller kosten. Han säger att 
det är svårt för husmödrar och föreståndarinnor att veta vilka kostråd de ska 
följa då tidningarna säger en sak och framstående professorer något annat. 
Kvinnorna vet därför inte vem de ska lita på. Formuleringen låter förstå att det 
handlar om frågor som inte på något sätt gäller honom själv. Talet om svårighe-
ter för husmödrar och föreståndarinnor indikerar också att ledamoten inte 
vidgar området till att även omfatta män. I och med denna språkliga handling 
placeras ansvaret åter inom kvinnornas sfär. Den gränsuppluckrande diskursen 
som tagits i bruk av den kvinnliga talaren bemöts således med den könspolära 
diskursen när den manliga kollegan tar till orda.  

När den kvinnliga ledamoten åter står i talarstolen håller hon med om att 
informationen om forskningsresultat är ett problem. Men genom de ord hon 
väljer i sin replik avvisas den manliga talarens förfarande att länka frågorna 
endast till kvinnor. Hon säger: 

 
Herr talman! Jag håller helt med herr Näsström om att det är högst förbluffan-
de att inte ett bättre samarbete kan ske, innan s.k. forskningsresultat släpps ut 
till konsumenterna. Men ju mindre kunskaper husmödrarna och andra konsu-
menter har, desto mer villrådiga måste de bli inför alla motsägande uppgifter 
(FK protokoll 4 december 1968 s 63).     

 
Istället för att knyta problemet till husmödrar och föreståndarinnor länkas 
behovet av kunskap således till husmödrar och andra konsumenter. Kopplingen 
mellan konsumenter och hemkunskap framhålls även av en annan ledamot som 
talar om ämnets vikt för båda könen (AK protokoll 4 december 1968 s 108). 
Den kvinnliga ledamotens val av ordet konsumenter i citatet ovan förefaller 
därmed inte vara en slump, utan snarare en markering att både pojkar, flickor, 
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män och kvinnor avses. Därmed har hon åter markerat att området ska länkas 
också till män.  

Trots oenigheten som har uttolkats ovan angående vuxnas mäns ansvar för 
hem och hushåll förefaller det råda enighet om att både pojkar och flickor 
behöver de kunskaper som hemkunskapsämnet rymmer. Att undervisningen 
ska vara densamma för pojkar och flickor även när det gäller andra starkt 
könskodade ämnen är en viktig princip, vilket ska diskuteras utförligare i det 
följande. 
 

Principen om samma undervisning för pojkar och flickor 
Den strid om slöjden som var tydlig i 1962 års debatt är nu löst. Enligt de 
direktiv som ledde fram till Lgr 62 skulle eleverna endast ha en mindre del med 
både textil- och trä- och metallslöjd som obligatoriska inslag. Därefter skulle de 
själva få välja slöjdart. Som tidigare framgått menade kritikerna att man 
därmed bäddade för ett utfall där flickor skulle välja textilslöjd och pojkar trä- 
och metallslöjd. Kritikerna påtalade att uppdelningen stred mot läroplansrefor-
mens grundläggande idé, att samtliga elever skulle få samma undervisning 
fram till högstadiet. Slöjden kom att utgöra ett undantag från denna huvudtan-
ke, men detta ska nu rättas till. Enligt det nya förslag som presenteras av 
skolöverstyrelsen ska valet av slöjdart flyttas fram och inte ske förrän på 
högstadiet. Detta förslag är helt i linje med regeringens önskemål. I den 
sammanfattning som inleder propositionen framkommer den gränsuppluckran-
de diskursen när det anges att en nyhet på mellanstadiet handlar om slöjden. 
”Både flickor och pojkar får undervisning i textil- samt trä- och metallslöjd på 
mellanstadiet” (Prop. 1968:129 s 2). Formuleringen kan tolkas som en 
markering att uppdelningen i olika uppgifter för flickor och pojkar i skolan är 
förbi.92  

Även en rad remissinstanser uttalar sitt stöd för förslaget att pojkar och 
flickor ska få samma undervisning i slöjd under låg- och mellanstadiet. En 
remissinstans ställer sig dock tveksam till samundervisning i ämnet. Någon 
förklaring till invändningarna mot samundervisning ges inte i propositionens 
korta referat (Prop. 1968:129 s 41). I riksdagsdebatten välkomnas förslaget 
angående slöjden. En ledamot framhåller att förändringen är viktig. Skolan ska 
inte bidra till ett könsrollstänkande, säger ledamoten (AK protokoll 4 december 
1968 s 107). 93  
                                                      
92 Pedagogen Karin Hjälmeskog (2000 s 172-173) framhåller att Lgr 69 medförde en 
ny syn på könen, lika behandling skulle gälla i skolan. I Lgr 69 betonas också explicit 
att pojkar och flickor ska ha samma kurs- och timplaner. Vikt fästs också vid att samma 
förväntningar ska riktas mot flickor och pojkar (Lgr 69  s 50). 
 
93 Så vitt jag har funnit är detta första gången som ordet könsroll används i det 
undersökta materialet.  
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Kön tycks endast relevant i samband med några få skolämnen. Som framgått 
ovan är hemkunskap och slöjd tydliga exemplen. Dessutom har teknik, som 
inte är ett obligatoriskt ämne, kopplats till skoltrötta pojkar. Med tanke på 
oenigheterna angående vilka normer och områden som ska länkas till kvinnor 
respektive män, och även med tanke den könsrollsdebatt som pågått sedan 
början av 1960-talet, kan det noteras att könsfrågor och formuleringar som 
”förhållandet mellan könen” ibland nämns i skoldebatten som om innebörden 
vore självklar. Till exempel nämns i en motion kort att förhållandet mellan 
könen kan diskuteras i skolan. Vad detta innebär utvecklas emellertid inte (AK 
1273).  

Av propositionen framgår att eleven förutsätts kunna vara flicka, likväl som 
pojke. Det talas om den unika eleven på ett sätt som visar att eleven kan vara 
kvinnlig så väl som manlig: ”En huvuduppgift för grundskolan är att ta tillvara 
det unika hos varje elev och att anpassa lärostoff och arbetssätt till hans eller 
hennes förutsättningar” (Prop. 1968:129 s 73). I tidigare politiska dokument 
konstaterades att en asymmetri i form av manlig norm var framträdande. Detta 
gäller inte materialet från 1968.  

I samband med de naturvetenskapliga ämnena är könsdimensionen frånva-
rande. I stället är det helt andra frågor som lyfts fram. Jag ska utveckla detta i 
följande avsnitt.                                                    

 

Tre naturvetenskapliga teman med miljö på agendan 
När det gäller talet om det naturvetenskapliga området kan tre teman utläsas. 
Inte i något av dessa nämns kön. För det första argumenteras det för en starkare 
ställning för de naturvetenskapliga ämnena med tanke på dem som ska gå 
vidare inom området, de framtida naturvetenskapliga specialisterna. Det 
handlar alltså om arbetsmarknadsförsörjning, men också om samhällets 
utveckling och tillväxt. För det andra understryks den naturvetenskapliga 
utbildningens värde för allmänbildningen. Det innebär att den demokratiska 
aspekten står i centrum. Här framhålls att naturvetenskapliga baskunskaper är 
nödvändiga för att sätta sig in i viktiga samhällsfrågor. För det tredje betonas 
naturen som utgångspunkt för ett mer hobbyartat engagemang. Betoningen 
ligger på aktiviteter i naturen som givande fritidsysselsättningar. Det kan också 
noteras att de naturvetenskapliga ämnena nu länkas till miljöfrågor. I de 
tidigare dokumenten har ”miljö” kunnat syfta på skolmiljö eller hemmiljö. Nytt 
är att miljö nu kopplas till naturen, naturvård och det naturvetenskapliga 
området. Detta är något som återkommer både i remissyttranden, motioner och 
i riksdagsdebatterna. Miljöfrågor lyfts också fram inom samtliga ovan nämnda 
tre teman. Dessa ska nu redogöras för. 
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De framtida specialisterna i fokus 
I det första temat kan specialiseringsdiskursen utläsas. De som ska gå vidare 
till mer avancerade naturvetenskapliga studier är i fokus. Grundskolans nya 
uppgift att ge samtliga elever en medborgerlig utbildning har inte mött allas 
gillande. I och med realskolans avskaffande har undervisningen speciellt 
inriktad på de elever som kan tänkas gå vidare inom området utgått. En oro för 
den framtida specialistkompetensen kan utläsas när de allra duktigaste eleverna 
lyfts fram. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid universitetet i Lund 
motsätter sig principen om ett mer sammanhållet högstadium. ”Resultatet 
måste enligt fakulteten bli, att duktigare elever ännu mer än för närvarande 
hindras av övriga elever i klassen, så att resultatet i stället blir sämre kunskaper 
hos de duktigare eleverna än tidigare” (Prop. 1968:129 s 35). Farhågor att 
kunskapsnivån ska sjunka kommer även från andra universitets naturvetenskap-
liga representanter. Flera remissinstanser skriver att de timmar som har 
föreslagits för de naturvetenskapliga ämnena är alltför få. Jämfört med Lgr 62:s 
teoretiska linjer kommer det naturvetenskapliga området nu att få ett minskat 
utrymme på schemat. En remissinstans skriver: 

 
I en tid med allt större krav på teknisk-naturvetenskaplig kunskap och i ett 
samhälle som i så stor utsträckning bygger på naturtillgångarna liksom den na-
turvetenskapliga forskningens framåtskridande, är de grundläggande kunska-
perna om naturen av största vikt, också för den enskilde medborgaren. Att in-
skränka undervisningen i dessa ämnen kan enligt fakulteten endast rubriceras 
som ett steg i fel riktning och torde internationellt sett ha få motsvarigheter. 
Fakulteten förordar en omprövning av timbehovet för övningsämnena inklusi-
ve maskinskrivning samt vissa ämnen på gränsen mellan orienteringsämnen 
och övningsämnen, t.ex. ämnet hemkunskap (Prop. 1968:129 s 43). 

 
Genom att det i citatet ovan hänvisas till att samhället bygger på naturtillgångar 
och forskningens utveckling indikeras att det främst är den framtida specialist-
kompetensen man vill värna. Remissinstansen argumenterar för fler timmar och 
som framgår av citatet menar man att timmarna kan tas från ämnen som 
hemkunskap. Det är således inte alla som fäster vikt vid hemkunskapens 
möjlighet att göra framtidens män bättre förberedda för att sköta hemmet och 
de husliga uppgifterna. De naturvetenskapliga ämnenas timtilldelning diskute-
ras även i riksdagsdebatten. En talare i första kammaren som förespråkar fler 
timmar hänvisar till naturvetenskapen, och särskilt kemins, betydelse för 
miljövårdsfrågornas lösning (FK protokoll 4 december 1968 s 34). 

Några remissinstanser är oroade för att den samverkan mellan olika ämnen 
som förordas ska föra med sig att eleverna inte får tillräckligt med vertikal 
kontinuitet i de naturvetenskapliga ämnena. Med detta förefaller man mena att 
progressionen riskerar att bli lidande när det blir en utökad samverkan över 
ämnesgränserna. De elever som ska gå vidare inom de naturvetenskapliga och 
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tekniska områdena riskerar att få för lite kunskaper med sig om ämnesövergri-
pande arbete blir alltför vanligt: 

 
Som skolöverstyrelsen framhållit vinner man en bättre horisontell samverkan 
mellan ämnesområdena genom att arbeta med arbetsområden, medan man 
däremot sämre tillgodoser den vertikala kontinuiteten. Då denna vertikala kon-
tinuitet i ämnen som fysik, kemi, biologi m.fl. är av stor betydelse för dem 
som senare skall ägna sig åt naturvetenskapliga och tekniska områden, finner 
organisationerna det nödvändigt att arbetsområdesprincipen t.v. tillämpas en-
dast i begränsad omfattning och inte får bli den dominerande formen förrän 
man funnit de medel och arbetsområden som möjliggör en systematisk upp-
byggnad av bestående kunskaper hos eleverna (Prop. 1968:129 s 47).     

 
Inom detta tema, som värnar om den framtida specialistkompetensen och som 
lyfter fram de duktigaste eleverna, betonas således en systematisk uppbyggnad 
av kunskaper, det vill säga höga kunskapskrav. Detta indikerar att man knyter 
an till traditionen att länka området till både hög status och hög svårighetsgrad. 
Således kan specialiseringsdiskursen, och dess betoning på vidare studier samt 
att naturvetenskap är särskilt svårt och krävande, utläsas. Å ena sidan kan den 
manliga könskodningen som tidigare har framträtt i samband med denna typ av 
naturvetenskapliga studier inte utläsas i texterna. Å andra sidan uttrycks i detta 
sammanhang inte heller någon explicit ambition att omförhandla den. 
 
Medborgarna och samhällsfrågor i fokus 
I det andra temat som kan uttolkas i materialet är diskursen för medborgerlig 
bildning tydlig. Allmänbildning och den demokratiska aspekten länkas till 
komplicerade naturvetenskapliga frågor, men utan antydningar att området 
skulle vara särskilt svårt och därmed endast vara något för de allra duktigaste 
eleverna. Framstegen inom medicin, atomkraft, rymdprojekt, plastindustri och 
näringsmedelsprojekt framhålls som argument för att stärka naturvetenskapens 
ställning inom skolan. En bredare och mer gedigen naturvetenskaplig allmän-
bildning sägs vara nödvändig om gemene man ska kunna sätta sig in i dessa 
viktiga områden. Problem kring vatten- och luftvård, biociderna och kvicksil-
verfrågan är andra saker som nämns. Här är det alltså inte de framtida specialis-
terna, de som ska gå vidare inom området, utan medborgarna och kopplingen 
till allmänbildning och samhällsfrågor som lyfts fram.  Alla bör få möjlighet till 
delaktighet (AK protokoll 4 december 1968 s 85-86). Ett liknande resonemang 
förs i en motion som kopplar samman utvecklingen och ett ökat behov av 
naturvetenskaplig medborgarbildning. Motionen tar upp landvinningarna som 
skett inom området och hur mycket dessa påverkar människors tillvaro. I 
motionen anförs: ”Var och en bör därför ges förutsättningar att själv ta ställning 
i vardagslivets naturvetenskapliga frågor” (AK 1267). Alla medborgares rätt till 
en allmänbildande naturvetenskaplig kunskap och kompetens framhålls 
således. Med denna beskrivning omskapas det tidigare synsättet som länkar 
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naturvetenskapliga studier till hög status och hög svårighetsgrad. Både 
ämnesinnehåll, syfte, status och svårighetsgrad omförhandlas. Att alla 
medborgare, alltså både kvinnor och män, betonas kan möjligen tolkas som en 
utmaning mot områdets manliga könskodning. Någon explicit formulering som 
antyder något sådant förekommer dock inte. 
 
Naturintresse i fokus 
Det tredje temat sätter intresset för naturen i centrum. Flera remissinstanser 
(bland andra Fiskefrämjandet, Biologilärarnas förening och Svenska natur-
skyddsföreningen) vill införa tillvalsämnet natur. Remissinstanserna menar att 
ett sådant ämne skulle kunna kombinera elevernas intresse för aktiviteter i 
naturen med miljövård (Prop. 1968:129 s 38). Ett liknande förslag framförs 
också i en riksdagsmotion (AK 1257). Som tillvalsämne skulle naturämnet vara 
frivilligt. Här är det således inte frågan om att omförhandla den gängse 
undervisningen.           
 

Sammanfattande analys och jämförelse 
Det kan sammanfattningsvis konstateras att den könspolära diskursen kommer 
till uttryck. På symbolisk nivå kan det återkommande temat pojkar och 
disciplinproblem uttolkas. I detta sammanhang länkas praktiskt inriktade och 
svagpresterande pojkar, disciplinproblem och skoltrötthet samman. Lösningen 
som presenteras är teknik och arbete i skolverkstäder vilket i sin tur länkas till 
pojkarnas trivsel, önskan att arbeta med sina händer, deras egna intressen och 
behov att uppleva framgång. På strukturell nivå knyts således pojkar till teknik 
och verkstadsarbete. Flickor kopplas ihop med hemmets sysslor. Det könspolä-
ra ”prototyp-paret” för praktiskt arbete, husligt-tekniskt, som har upprepats i 
materialet, framträder således även i 1968 års debatt.    

Utifrån den gränsuppluckrande diskursen argumenteras det för alla elevers 
behov av hemkunskap, träslöjd och textilslöjd. En diskursiv strid förs också om 
ansvaret för hemarbetet. Föreställningarna, normerna och idéerna förknippade 
med kön tycks dock i 1968 års förslag och debatt allt oftare skymmas av ett 
könlöst språkbruk. Kön tycks endast relevant i samband med några få skoläm-
nen. Den asymmetri som varit framträdande i tidigare dokument kan inte 
utläsas. Av propositionen framgår att eleven förutsätts kunna vara flicka, 
likaväl som pojke.  

När det gäller naturvetenskapen kan det noteras att de naturvetenskapliga 
ämnena länkas till miljöfrågor vilket är något nytt. Dessutom framträder tre 
teman. För det första länkas de naturvetenskapliga ämnena till framtidens 
naturvetenskapliga specialister. När detta diskuteras kan uppfattningarna om 
naturvetenskap som särskilt svårt och krävande utläsas, vilket är i linje med 
specialiseringsdiskursen. Arbetsmarknadsförsörjning, men också samhällets 
utveckling och tillväxt, är i fokus. Här kan ingen ambition att omförhandla 
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studiernas manliga könskodning utläsas. För det andra betonas demokratiska 
värden och allmänbildning, vilket innebär att diskursen för medborgerlig 
bildning tas i bruk. I detta sammanhang betonas alla medborgares behov, vilket 
möjligen kan tolkas som en utmaning mot områdets könskodning. Något 
explicit uttalande åt det hållet framkommer dock inte. För det tredje framhålls 
betydelsen av aktiviteter i naturen för fritid och rekreation. Av dessa teman har 
de två förstnämnda upprepats sedan 1940-talet.  

Inga önskemål eller krav på att flickor ska söka sig till vare sig naturveten-
skapligt eller tekniskt område framförs i 1968 års förslag och debatt. Med tanke 
på att teknik och verkstadsarbete inte bara förknippas med manliga elever utan 
även med svagpresterande pojkar och disciplinproblem förefaller det rimligt att 
anta att det tekniska området inte framstår som attraktivt för flickor. 

 
 

* 
 
De sista resterna av speciella flick- och pojkämnen försvinner från det obligato-
riska skolväsendet i och med att Lgr 69 träder i kraft och grundskolan blir mer 
enhetlig.94 Även om könskodade ämnen fortfarande finns kvar ska så gott som 
samtliga ämnen nu läsas av både flickor och pojkar. Något som däremot inte 
har försvunnit är disciplinproblemen. De tycks tvärt om bli allt värre. Disci-
plinproblemen och stöket i skolan är en följd av att eleverna inte längre 
differentieras. Tanken var att svårigheterna med att ta hand om alla olika 
sorters elever i en och samma skola skulle lösas genom individualiserad 
undervisning. Individualisering inom klassens ram var en viktig princip i 
diskussionerna inför enhetsskolan. Hela reformen byggde på att lärarna genom 
moderna pedagogiska metoder och nya läromedel skulle kunna ge varje elev 
mer eller mindre skräddarsydd undervisning. Att genomföra den individualise-
rade undervisningen visade sig dock inte så lätt i praktiken. Istället ökade 
specialundervisningen kraftigt samtidigt som många menade att arbetsmiljön 
blivit allt mer olustig. Detta ska utvecklas i nästa avsnitt.   
 
 

                                                      
94 När linjerna togs bort innebar det enligt Marklund (1983 s 57) att arvtagarna till den 
praktiska realskolans ”flick-” och ”pojkutbildning”, huslig och teknisk linje, avskaffa-
des i och med att 9 s och 9 t försvann.  Det kan för övrigt noteras att dessa två linjer 
också representerar det som i avhandlingen har kallats ett ”prototyp-par” för könskodad 
utbildning. Det var dock endast inom grundskolan som de typiska ”flick-” och 
”pojkutbildningarna” försvann. Pedagogerna Håkan Larsson och Kajsa Ohrlander 
(2005) påpekar i en studie som analyserar gymnasieskolans program- och kursplane-
texter, att den nya gymnasieskola som planerades vid den här tiden kom att bygga in 
könssegregationen i sitt linjesystem.  
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Betänkande år 1974 – Bättre trivsel i skolan 
Under 1970 pågår en intensiv debatt om skolans brister. Problemen diskuteras 
både i media och i riksdagen. De föranleder också många motioner. Kritiken 
gäller stökiga elevers bristande disciplin, vilket sägs föra med sig både en 
oacceptabel arbetsmiljö och en sänkt kunskapsnivå (SOU 1974:53 s 63; 
Lundgren 1999). Media målar upp en bild av våldet i skolan. En riksdagsleda-
mot som kräver snabba åtgärder beskriver situationen som mer eller mindre 
outhärdlig. Tuffa element tycks ha tagit över i skolan:  

 
Pennalism mot kamrater och trakasserier mot lärare utövas av vissa s k tuffa 
element. […] En tillrättavisning utlöser hån och begabbelse och ibland hand-
gripligheter. Ett sådant förhållande som nu existerar i vissa skolklasser kan 
helt enkelt inte tolereras av samhället (Riksdagens protokoll 1970 återgivet i 
Marklund 1983 s 379).   

 
Krav riktas mot regeringen. Nu måste det bli ordning i skolan! Även de 
fackliga organisationerna agerar och kräver åtgärder. En kommitté med 
uppdrag att utreda skolans arbetsmiljö tillsätts hösten 1970. Kommittén får 
namnet Skolans Inre Arbete, SIA. Till gruppen knyts dessutom både heltidsan-
ställda experter, experter i särskilda frågor samt ett stort antal forskare inom 
externa projekt (Marklund 1983). I direktiven sägs att de underpresterande 
eleverna måste motiveras att engagera sig i sitt skolarbete. Målet är att varje 
elev ska ha lika möjlighet till utbildning (SOU 1974:53 s 64). Det är således 
skolans uppgift att engagera sig i de svagpresterande elevernas situation. 
Vidare betonas åter lärarens roll som handledare och vikten av en individuali-
serad undervisning. 

Efter fyra års utredande presenterar SIA-gruppen sitt nästan 1000-sidiga 
betänkande, Skolans arbetsmiljö, (SOU 1974:53). Frågor om kön får ett 
tämligen litet utrymme i den tjocka utredningen. Att de tuffa element, som 
trakasserar kamrater och lärare i citatet ovan, är pojkar kan dock utläsas. Detta 
ska jag återkomma till.  

I utredningen behandlas både internationella och svenska rapporter som berör 
olika sätt att organisera skolan. Studier och erfarenheter som beskriver 
specialundervisning, gruppindelningar, stödåtgärder och socialt relaterade 
svårigheter redovisas. En slutsats som dras är att skolan måste satsa mer på 
förebyggande och miljörelaterade åtgärder. Detta anses viktigt för att elever 
med svårigheter ska utvecklas mer gynnsamt. Skolan bör därför i högre grad 
samverka med föreningslivet och det omgivande samhället (SOU 1974:53). 
Den så kallade samlade skoldagen lanseras. Det innebär att fast skoldag, till 
exempel mellan klockan 8 och 14, införs. Under denna tid ska skolan ta ansvar 
för eleverna och när eleverna inte har lektioner ska de istället erbjudas olika 
typer av aktiviteter, en del i samverkan med olika föreningar. Syftet med den 
samlade skoldagen är både att få till ett samarbete med föreningslivet och att 
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kunna erbjuda aktiviteter som eleverna finner meningsfulla och motiverande. 
Dessutom har de yngre skolbarnens tillsyn efter korta skoldagar blivit ett allt 
större problem för de familjer där både kvinnan och mannen yrkesarbetar. Det 
nya samhället med allt färre hemarbetande kvinnor ställer nya krav på skolan 
(Richardson 2004 s 180ff).  

Även om kön inte kan sägas diskuteras i någon större utsträckning tar utred-
ningen ändå upp kön i samband med vissa frågor. Främst handlar det om 
erfarenheter och studier som visar på könsskillnader när det gäller elevers 
anpassningsproblem, skolsvårigheter, studieresultat, intressen, preferenser och 
aktiviteter. Därtill lyfts kön fram i samband med resonemang om elevernas 
föräldrar och skolans personal.  

I avsnitten som följer kommer lika mycket att handla om föräldrar och 
skolpersonal som om elever. Det ska också framhållas att även om betänkandet 
räknas till kommande läroplans förarbeten ingår det inte i uppdraget att komma 
med något läroplansförslag. Därför tas grundskolans ämnen och kunskapsom-
råden nästan inte alls upp av utredningen. Diskussioner om naturvetenskap och 
teknik är i stort sett frånvarande, vilket gör att det naturvetenskapliga området 
kommer att behandlas knapphändigt även i min redogörelse. Några saker 
behandlas dock. De naturvetenskapliga ämnenas samverkan med andra ämnen 
berörs och teknikområdet nämns i samband med studieavbrott och intellektuellt 
utvecklingshämmade elever. 

I det följande redogör jag först för språkbruket att benämna läraren och 
eleven ”han”. Därefter beskrivs hur utredningen diskuterar och omnämner 
elever med anpassningsproblem och deras föräldrar. Vidare redovisas resone-
mangen om de fria aktiviteter som eleverna ska erbjudas under och i anslutning 
till den samlade skoldagen. Därpå kommer ett avsnitt som behandlar vad som 
sägs om könsmönster inom skolans yrkesgrupper. Det naturvetenskapliga 
området berörs kortfattat och delkapitlet avslutas med sammanfattande analys 
och jämförelse. 

Hans intresse och intresset för honom 
Betänkandet präglas av ett språkbruk där könlösa ord som elever, lärare och 
föräldrar används i stor utsträckning. En asymmetri i form av manlig norm 
framträder dock i och med att utredningen främst refererar till både läraren och 
eleven som ”han”. Detta visas till exempel när lärares arbetsuppgifter diskute-
ras och de sägs vara alltför reglerade. Det är ett problem att varje lärare måste 
utföra ett bestämt antal lektioner ”oberoende av om hans eget intresse och 
läggning skulle motivera andra insatser. Den specialistutbildning läraren 
skaffat sig i ungdomen låser för hela hans återstående yrkesverksamma liv hans 
arbete inom det företag skolan utgör” (SOU 1974:53 s 98).  

På samma sätt framträder den manliga normen i formuleringar om elever. 
Exempel på detta ges när utredningen skriver att de individinriktade åtgärderna 
som skolan hittills använt sig av i stor utsträckning inte bara har positiva 
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effekter. För elevens del innebär de att ”han blir föremål för omsorger som inte 
kommer kamraterna till del” (SOU 1974:53 s 189). ”Eleven kan härigenom 
känna sig utpekad som avvikande, och han kan känna sig tillhöra en speciell, 
lågpresterande grupp i skolan, och detta kan påverka hans syn på sig själv och 
även skapa bestämda förväntningar från omgivningens sida” (SOU 1974:53 s 
189).  

Precis som framgått i tidigare dokument riskerar bruket att använda ”han”, 
när avsikten är att formulera sig könsneutralt, att leda till en omedveten 
sammanblandning mellan det könsneutrala och sådant som endast gäller pojkar. 
Därmed osynliggörs flickor och de villkor som gäller kvinnliga elever. Att 
sinnebilden för eleven i citatet ovan i själva verket är en manlig elev fram-
kommer när missanpassning och anpassningsproblem diskuteras. Detta ska 
visas i nästa avsnitt. 

 

Elever med anpassningsproblem och deras föräldrar 
I avsnittet redovisar jag först hur elever med anpassningsproblem diskuteras i 
betänkandet. I huvudsak åsyftas i dessa sammanhang pojkar, men flickor 
nämns också. Det handlar då om en grupp elever som kännedomen uppges vara 
nästan obefintlig om. Därefter behandlas diskussioner om problemelevernas 
föräldrar. 
 
Elever med problem 
Pojkar och flickor tas endast upp i relation till vissa frågor. Ibland sker detta 
explicit. Det kan då handla om forskning som visar på könsskillnader när det 
gäller vilka områden och ämnen som eleverna är intresserade av (SOU 1974:53 
s 315). Elevernas egna intressen anses vara avgörande för att förebygga och 
motverka bristande anpassning och disciplinproblem. I andra fall framgår kön 
mer implicit eller genom att en glidning sker mellan det könsneutrala ”elever” 
till ”pojkar”. Ett exempel på det sistnämnda ges i ett avsnitt som tar upp 
anpassning, eller rättare sagt, missanpassning, i relation till socialgruppstillhö-
righet. Inledningsvis används de könsneutrala begreppen ”eleven” och 
”elever”. När konkreta studier diskuteras framgår att det handlar om pojkar 
(SOU 1974:53 s 198-200).95 Även i samband med att en studie om långtidsef-
fekter av specialundervisning redovisas blandas det könsneutrala ”elever” 
samman med manliga elever. I referatet uppges att en grupp elever slumpmäs-
sigt valdes bland de elever som fått specialundervisning. Dessa elever följdes 

                                                      
95 I en bok om kriminellt och konformt beteende bland skolpojkar som utredningen 
refererar till beskrivs pojkars lag- och normbrott som normala. Lättare kriminalitet 
liknas vid pojkstreck, sådant som alla pojkar ägnar sig åt: ”De flesta snattar, lånar 
cyklar och mopeder, förstör bänkar eller vittjar automater utan att det anses som annat 
än pojkstreck, någonting ’som alla gör’ ” (Olofsson 1971 s 40). 
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senare upp. Uppföljningen skedde både genom att man tog reda på de tidigare 
elevernas resultat vid värnpliktsmönstringen och genom att man undersökte 
pojkarnas yrkesanpassning via postenkät. Det finns ingen förklaring till 
glidningen från de slumpmässigt uttagna eleverna till den uppföljning som 
uppenbart endast avser unga män (SOU 1974:53 s 147). På ett liknande sätt 
sker en glidning från elever till pojkar när en internatskola som tar emot elever 
med olika sorters anpassningsproblem skildras. Efter att en halv sida har ägnats 
åt att beskriva verksamheten och eleverna sker ett skifte till att eleverna 
plötsligt benämns pojkar (SOU 1974:53 s 406).  

När utredningen diskuterar elever som hoppar av gymnasiestudier redovisas 
resultat som aktuella studieavbrottsundersökningar har kommit fram till. I 
samband med detta nämns både teknik och flickor, men i skilda sammanhang. 
Vid intervjustudier har man tagit reda på skälen till avhoppen och därefter har 
studieavbrytarna grupperats. De tre största grupperna blir då felval, skoltrötthet 
och svårigheter att klara av utbildningen. Dessa grupper diskuteras i helt 
könlösa termer. När det gäller den sistnämnda gruppen, svårigheter att klara av 
utbildningen, ges dock ett exempel som antyder att det främst är manliga, 
tekniskt inriktade elever som avses. Utbildningen till det manligt könskodade 
driftsmaskinistyrket sägs vara ett typexempel på en utbildning där avhoppade 
elever hade väntat sig en mer praktisk utbildning. De teoretiska inslagen och 
dess svårigheter kommer därför som en besvikelse och motgången kan inte 
övervinnas. Resonemanget knyter an till de diskussioner som framkommit i 
tidigare dokument där praktiska tekniska utbildningar länkas till skoltrötta 
pojkar (SOU 1974:53 s 515ff).  

Det kan också konstateras att det i avhandlingsmaterialet återkommande 
könspolära ”prototyp-paret” för praktiskt arbete, husligt-tekniskt, framkommer 
när specialundervisning för intellektuellt utvecklingshämmade elever inom 
gymnasieskolan tas upp. Här nämns kort att utbildningen är koncentrerad till 
verkstadsteknisk och hemteknisk utbildning (SOU 1974:53 s 649). Formule-
ringen är könlös, men med tanke på den starka traditionen att länka pojkar till 
verkstadsarbete och flickor till hushållsarbete förefaller det inte orimligt att 
anta att denna könsuppdelning gäller även här. 

Den fjärde största gruppen, som tas upp i ovan nämnda undersökningar om 
elevers studieavbrott, är elever som avbryter för att de har psykiska och sociala 
svårigheter. Det handlar om elever som har problem med talängslan, stress, 
depression, isolering och dylikt. Om dessa anges:  

 
Tyvärr är skolans kännedom om de här eleverna nästan obefintlig. Eleverna är 
utåt sett välanpassade och harmoniska, har i regel goda betyg, och fullgör sina 
uppgifter omsorgsfullt. I regel är det flickor som kämpar med dessa svårighe-
ter. Skolan tycks inte vara särskilt väl anpassad för dessa elever eller i vart fall 
inte tillräckligt uppmärksam på problemen (SOU 1974:53 s 519).          
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Som citatet ovan visar skriver man att skolans kännedom om denna elevgrupp, 
som företrädesvis utgörs av flickor, är ”nästan obefintlig”.  

Trots den i hög grad könlösa texten träder således en könspolär diskurs fram. 
Här länkas pojkar till anpassningsproblem och skoltrötthet. Flickor länkas till 
talängslan, stress, depression och isolering men också till goda betyg och 
omsorgsfull skötsel av skoluppgifter. Därtill framkommer en asymmetri i och 
med att pojkar blir synliga och synonyma med elever, medan flickor blir mer 
osynliga.                                                     
 
Föräldrars ansvar 
Den könspolära diskursen kommer även till uttryck när betänkandet kommer in 
på föräldrars roll i det ovan nämnda sammanhanget där man diskuterar 
missanpassning. Forskare menar att det inte räcker att se på socialgruppstillhö-
righet för att förstå de sociala faktorerna: 

 
Man måste också ta hänsyn till den socialt särskiljande effekt som fattigdom, 
ensamstående mödrar, alkoholiserade fäder samt psykisk ohälsa kan ha, för-
hållanden som kan ha likartad verkan även i andra socialgrupper (SOU 
1974:53 s 199).  

 
Som citatet visar framhålls båda föräldrar i relation till barnens misslyckande. 
Men det är inte är samma saker som lyfts fram för mödrar som för fäder. 
Formuleringen antyder att det uppfattas som jämförbart, och lika stigmatise-
rande för en kvinna att vara ensamstående, som för en man att vara alkoholise-
rad.96 

Ett exempel på att mödrar, men inte fäder, lyfts fram ges när olika typer av 
hemförhållanden tas upp. I betänkandet redogörs för svensk forskning som 
syftar till att klarlägga olika bakgrundsvariabler när det gäller låg skolanpass-
ning. I detta sammanhang anges att pojkar med endast bröder är en riskgrupp 
när det gäller bristande anpassning. En annan riskfaktor som lyfts fram är om 
modern förvärvsarbetar vilket indikerar att förvärvsarbete fortfarande associe-
ras med män (SOU 1974:53 s 205). Valet att lyfta fram kvinnors förvärvsarbete 
som något negativt för barnen kan tolkas som ett uttryck för ”mother-
blaming”97 (Sommerfeld 1989; Magnusson 2003 s 138; Jackson & Mannix 
2004) och visar att kvinnors yrkesarbete har en osäker ställning.  
                                                      
96 Att mödrar och fäder bedöms på olika sätt är för övrigt något Eva Moberg (1962 s 
14) tar upp i boken Kvinnor och människor. I en artikel i Expressen har en föreslagen 
skolöverläkare diskuterat orsaker till psykiska besvär bland skolungdomar. Moderns 
yrkesarbete och faderns spritmissbruk tas upp som orsaker och framstår som lika 
asocialt, enligt Moberg. 
97 Mother-blaming kan definieras som en tendens ”to hold mothers entirely accountable 
for problems with their offsprings´physical and psychological well-being” (Sommer-
feld 1989 s 15) eller “a sexist bias toward studying mothers´ contributions to child and 
adolescent maladjustment and at the same time ignoring similar contributions by 
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Således kan det konstateras att oförenliga krav artikuleras. Utifrån en gräns-
uppluckrande diskurs förväntas kvinnor yrkesarbeta. I samhällsdebatten vid 
den här tiden uppges det dessutom inte bara handla om ekonomi, utan även om 
barnens väl och ve. En debatt där hemmafrun ifrågasätts pågår och Dagens 
Nyheter deltar. I en ledare lägger tidningen skulden för pojkars missanpass-
ning, aggressivitet och kriminalitet på hemmafruarna och den mammapräglade 
hemmiljön (Florin 1999 s 122-123). I detta fall är det således hemmamammor-
na som anklagas. Men som framgått av betänkandet riskerar även kvinnor som 
yrkesarbetar att, utifrån den könspolära diskursen, skuldbeläggas och straffas 
socialt. Och i den ovan nämnda mediadebatten menar försvararna för hemma-
frusystemet att yrkeskvinnor är ensamstående, kommunister och avundsjuka, 
vilket antyder att de inte är ”riktiga” kvinnor (Florin 1999 s 128). Här tydlig-
görs hur normer från motstridiga diskurser riskerar att skuldbelägga kvinnor 
hur de än gör.98  

 

Fria aktiviteter och könsbundna val 
Den samlade skoldagen som föreslås i betänkandet innebär att skoldagen ska 
bestå av både fasta och fria aktiviteter. Dessutom ska frivilliga aktiviteter 
erbjudas både före och efter den samlade skoldagen. Tanken är att föreningsli-
vet och olika organisationer ska arrangera och stå för en hel del av den nya 
intressestyrda verksamheten. Syftet är att skolan ska upplevas mer positiv 
genom att eleverna erbjuds aktiviteter som överensstämmer med deras egna 
intressen och val. Samtidigt framhålls att både skolan och de organisationer 
som medverkar i aktiviteterna måste arbeta aktivt för att försöka bryta och 
bredda elevernas existerande intressen då dessa anses vara alltför mycket styrda 
av sådant som vanemässigt tänkande och kön (SOU 1974:53 s 271ff).  

När det gäller de intressestyrda gruppaktiviteterna ska skolan sträva efter att 
varje grupp ska bli blandad, med avseende både på ålder och på kön. Angående 
könsblandade grupper skriver utredningen att eleverna väljer starkt könsbundet, 
därför ”torde det vara realistiskt att förutse en långsam utvecklingsprocess” 
(SOU 1974:53 s 281). Därefter tas situationen för äldre elever upp. Här föreslås 
att tidigare elever som börjar arbeta direkt efter grundskolan ändå ska kunna 
fortsätta delta i de aktiviteter som ligger i anslutning till skoldagen, om de så 
önskar. När detta föreslås används den annars mycket sparsamt förekomna 
formuleringen ”han eller hon” när eleven åsyftas:  
                                                                                                                                 
fathers´” (Jackson & Mannix 2004 s 150). Begreppet refererar alltså till bruket att 
fokusera modern och hålla henne ansvarig samtidigt som man bortser från den andra 
föräldern, fadern. 
98 Detta kan också ses som ett exempel på härskartekniken dubbelbestraffning, 
”damned if you do and damned if you don´t” (Ås 2004 s 78ff). Vilket alternativ som än 
väljs riskerar man att fördömas. Jfr även Elvin-Nowak & Thomsson (2001) om olika 
moderskapsdiskurser som kan vara svårförenliga. 
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De elever som lämnar skolan kommer till en del att omedelbart försöka få för-
värvsarbete i hemorten. Det avbrott som därvid uppstår i kontakten med kam-
raterna och skolan kan säkerligen kännas ganska bekymmersamt åtminstone 
för en del som av olika skäl ännu inte funnit en ny social miljö där han eller 
hon kan finna sig tillrätta (SOU 1974:53 s 281). 

 
Som citatet visar kallas eleven inte endast ”han” i detta sammanhang. Detta kan 
höra samman med att ambitionen att bryta könsmönster togs upp strax innan. 
En tolkning är att det för ett ögonblick blev uppenbart att denna ambition 
rimmar illa med vanan att se eleven som en ”han”. I samma avsnitt talas det om 
ledaren för en gruppaktivitet som ”honom/henne”(SOU 1974:53 s 281). Detta 
är sista gången som något könsmarkerande pronomen används i kapitlet och i 
nästa kapitel är beteckningen ”han” för eleven tillbaka.  

Som nämndes inledningsvis är det inte bara eleven, utan även läraren som 
kallas ”han” när någon, oavsett kön, åsyftas. I samband med att olika lärar-
grupper och andra personalkategorier inom skolan diskuteras behandlas dock 
könsfördelningen och kvinnliga lärare blir därmed synliga. Detta ska utvecklas 
i det följande. 

 

Könsmönster inom skolans yrkesgrupper 
I samband med att en undersökning om lärares trivsel tas upp talar utredningen 
om en välbekant könsfördelning: ”Könsfördelningen för lärarna följer ett 
välkänt mönster: på lågstadiet är samtliga lärare kvinnor, på mellanstadiet är 
majoriteten av lärarna kvinnor och på högstadiet finns en majoritet av manliga 
lärare” (SOU 1974:53 s 748).  

På annat ställe i betänkandet framkommer en strävan att bryta detta välkända 
mönster. Ett förslag som framförs är att skolvärdar som varken har speciella 
övervaknings- eller aktiveringsuppdrag ska finnas till hands som en resurs på 
lågstadiet för att underlätta tillvaron för de yngre eleverna under raster och vid 
andra tillfällen. I en parentes anges att dessa helst bör vara män som motvikt 
mot den kvinnliga personalen: ”Till dess man åstadkommit en jämnare 
könsfördelning bör man som motvikt mot förskol- och lågstadiets övervägande 
kvinnliga personal eftersträva manliga befattningshavare som skolvärdar” 
(SOU 1974:53 s 455). Å ena sidan vittnar formuleringen om en önskan om fler 
män till de kvinnligt könskodade förskollärar- och lågstadieläraryrket, vilket 
indikerar att den gränsuppluckrande diskursen tagits i bruk. Å andra sidan 
antyds att män ska ges företräde till de nya skolvärdstjänsterna, vilket snarare 
är i linje med ett tänkande utifrån den könspolära diskursen. Ett manligt 
företräde indikerar en asymmetri där manligt kön uppvärderas och tillskrivs en 
särskild status. Några åtgärder för att bryta högstadiets mönster med övervä-
gande manliga lärare föreslås inte.                                                     
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När rekryteringen till skolledartjänster diskuteras anges att man vill ”fästa 
uppmärksamheten på den ringa förekomsten av kvinnliga skolledare, detta trots 
att ungefär hälften av alla lärare är kvinnor” (SOU 1974:53 s 785). Utredningen 
föreslår att den informella rekryteringen av rektorer ersätts av ett öppet och 
offentligt utlysande av aktuella tjänster. Detta då praxis är att vägen till 
skolledartjänster går från lärartjänst via kortare vikariat, eventuellt vidare till 
längre tids vikariat och därefter uppfattas personen meriterad för skolledarbe-
fattning.  

Några år senare ska det komma att bli tydligt vad den informella rekrytering-
en hade betytt för könsfördelningen bland skolledare. Situationen med den 
iögonfallande bristen på kvinnliga rektorer kommer att leda till att en kommitté 
tillsätts för att undersöka frågan. Kommittén konstaterar att förhoppningen att 
kvinnor skulle avancera till högre positioner i takt med att allt fler kvinnor kom 
ut på arbetsmarknaden inte hade infriats. Statistiken visar att Sverige vid den 
här tiden ligger särskilt dåligt till i jämförelse med andra europeiska länder. 
Andelen kvinnor på ledande befattningar inom den svenska skolan är dessutom 
extra låg. Detta ska därtill ses i ljuset av den tidigare kvoteringen som diskute-
rades i 1962 års debatt. Att männen som blev lärare hade betydligt sämre 
meriter än kvinnorna borde rimligtvis ge utslag i en könsskillnad i kompetens 
till de manliga lärarnas nackdel. Ändå saknas kvinnliga skolledare helt i hälften 
av landets kommuner vid den här tiden. Och detta trots att lärarkåren består av 
60 procent kvinnor och 40 procent män. Förklaringen visar sig finnas i den 
informella rekryteringen. Avsaknaden av kvinnliga skolledare beror på att de 
vikariat som utgör meriteringen till skolledartjänsterna inte utlyses öppet utan 
förmedlas via personliga kontakter med rektor. Inställning till kvinnor på 
skolledarvikariat och rektorstjänster är negativ (Skolverket 2000a s 115ff; 
Skolverket 2000b s 31f). ”Manliga skolledare favoriserar män vid vikariatstill-
sättningen. Oftast var det rektor – en man – som frågade en lärare – en man – 
som bedömdes vara lämplig och intresserad av att vikariera” (Skolverket 2000a 
s 117). 

Denna praxis att ge män företräde vid tillsättandet av skolledarbefattningar 
knyter an till en tradition inom skolväsendet. Som tidigare framgått fanns inom 
folkskolan en vedertagen sedvana på vissa håll att reservera de övre klasserna 
för manliga folkskollärare. I diskussionerna om den planerade enhetsskolan och 
de huvudlärartjänster som föreslagits uttryckte de kvinnliga folkskollärarnas 
också en oro för att ”ovidkommande synpunkter” (SOU 1949:35 s 341) skulle 
komma att spela in vid tillsättandet av tjänsterna. Av regeringens uttalande i 
propositionen framgick att förfarandet att ge män företräde var väl känt (Prop. 
1950:70 s 200). En slutsats som kan dras är således att det inom skolan har 
funnits en väl förankrad acceptans för att prioritera män när det gäller tjänste-
tillsättning. Betänkandets antydan att män ska ges företräde till de nya skol-
värdstjänsterna som föreslås, skulle kunna tolkas som ett förslag som knyter an 
till denna tradition.  
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Naturvetenskap och teknik knyts till praktiskt arbete 
Teknikstudier nämndes när diskussionen angående avhoppen från gymnasie-
skolan redovisades ovan. I detta sammanhang gavs exempel på hur praktiskt 
tekniskt arbete och svagpresterande pojkar länkades samman på samma sätt 
som framkommit i tidigare dokument.  

Andra naturvetenskapliga ämnen tas upp när utredningen diskuterar hur olika 
ämnen inom grundskolan kan samverka. I betänkandet förordas en mer 
praktisk, konkret och verklighetsnära undervisning överlag. När det gäller det 
naturvetenskapliga området ämnena kan teckning och slöjd användas som 
resurs. Till exempel föreslås en samverkan mellan biologi, kemi, matematik 
och teknik kring området modernt jordbruk. När detta behandlas sägs att 
teckning och slöjd kan ”fördjupa förståelsen genom modeller, fotografier, 
broschyrer etc.” (SOU 1974:53 s 596). När arbetsområdet elektricitet tas upp 
inom fysiken rekommenderas slöjden användas som resurs: ”Slöjden bör i detta 
sammanhang komma in som ett betydelsefullt arbetsmoment. Vid studiet av 
elektriska motorer bygger t ex några elever efter egen eller kopierad ritning en 
liten enkel elmotor” (SOU 1974:53 s 597). Även i samband med biologi kan 
slöjd komma in: ”Efter film och bildstudier av bävern konstruerar några elever 
en fördämning av ett vattendrag. Genom tvärsnitt i modellen åskådliggöres 
bohålor, förråd och gångar. Prov på bävrarnas trädfällningsteknik och material-
transporter kan ges i anknytning till fördämningen” (SOU 1974:53 s 597). Det 
går inte att utläsa någon koppling till textilslöjd i beskrivningen av hur slöjd 
kopplas till de naturorienterande ämnena. Talet om modeller, byggandet av 
enkel elmotor efter ritning och konstruktionen av fördämning vittnar om att 
likhetstecken sättas mellan slöjd och den manligt könskodade trä- och metall-
slöjden. 

 

Sammanfattande analys och jämförelse 
I betänkandet betonas att pojkar och flickor ska få samma undervisning, inte 
bara inom den obligatoriska undervisningen utan även när det gäller friare 
aktiviteter. En strävan efter att de intressestyrda gruppaktiviteterna ska vara 
blandade med avseende på både ålder och kön framhålls. Trots – eller kanske 
på grund av – att betänkandet utmärks av ett könlöst språkbruk är sinnebilden 
för eleven främst en pojke. Detta blir extra tydligt när elever med anpassnings-
problem diskuteras. 

En könspolär diskurs kan utläsas i materialet. På strukturell nivå knyts främst 
män till förvärvsarbete och kvinnor länkas till hemarbete samt till ensamståen-
de föräldraskap och ansvar för sönernas eventuella missanpassning. Vidare 
länkas kvinnliga lärare till yngre elever och manliga till äldre. Dessutom 
förknippas skolledarbefattningar med män.  
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På den symboliska nivån länkas män till alkoholism och pojkar till anpass-
ningsproblem och skoltrötthet. Flickor förknippas med talängslan, stress, 
depression och isolering men också med goda betyg och omsorgsfull skötsel av 
skoluppgifter. Detta påminner om hur flickor i materialet från 1950 konstruera-
des som fogliga, lydiga, anpassningsbara och fördragsamma medan pojkar 
länkades till läsleda, nonchalans, disciplinproblem och störande beteende.  

I betänkandet framhålls att elevernas existerande intressen styrs av vanemäs-
sigt tänkande och kön. På den här punkten eftersträvas således att eleverna ska 
bredda sina preferenser och välja könsöverskridande. Det innebär att den 
gränsuppluckrande diskursen tas i bruk. Denna diskurs kan också utläsas både i 
samband med att det framstår som önskvärt med fler manliga lärare inom 
förskola och lågstadiet och fler kvinnliga skolledare. 

Könlösa ord som elever, lärare och föräldrar används i stor utsträckning. En 
asymmetri i form av manlig norm framträder dock i och med att utredningen 
främst refererar till både läraren och eleven som ”han” samt att man antyder att 
män bör ges företräde till de nya skolvärdstjänsterna. Därtill framkommer en 
asymmetri som tar sig uttryck på så sätt att pojkar blir synliga och synonyma 
med elever, medan flickor blir mer osynliga. Ytterligare ett uttryck för denna 
obalans är att det förefaller vara lika stigmatiserande för en kvinna att vara 
ensamstående som för en man att vara alkoholiserad.                                                    

Det naturvetenskapliga området diskuteras mycket litet men precis som i 
tidigare dokument länkas praktiskt tekniskt arbete och svagpresterande pojkar 
samman. En slutsats som kan dras är att denna koppling i sin tur, på ett 
generellt plan, inte talar för att det tekniska området framstår som attraktivt för 
flickor. När samverkan mellan olika skolämnen tas upp och fysik berörs sätts 
likhetstecken mellan slöjd och den manligt könskodade trä- och metallslöjd, 
vilket visar på en asymmetri där män och mäns verksamhet framstår som norm.  
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9  1976-1979  KÖNSROLLER I CENTRUM   
I de skolpolitiska debatterna åren 1976 och 1979 har könsrollsbegreppet en 
central plats, vilket jag ska visa i det här kapitlet. Men först några ord om 
förändringarna i samhället och inriktningen mot jämställdhet som får allt större 
utrymme inom politiken. 
 
Sverige vid jämställdhetsfrågornas genombrott  
Efter det val som hålls 1976 består riksdagen av 21 procent kvinnliga och 79 
procent manliga ledamöter Vid valet tre år senare ökar den kvinnliga represen-
tationen till 26 procent och den manliga andelen sjunker således till 74 procent 
(SCB 2008). Efter valet 1976 bildas en regering med kvinnliga ministrar för 
bostadsdepartementet och utrikesdepartementet. I regeringen ingår vidare tre 
kvinnor som konsultativa statsråd. Även i regeringen som bildas efter 1979 års 
val finns två kvinnliga ministrar, socialminister och bostadsminister, och tre 
kvinnliga konsultativa statsråd (Regeringskansliet 2008). 

Förvärvsfrekvensen i Sverige är 69 procent för kvinnor och 91 procent för 
män 1975. Fem år senare, 1980, har män samma förvärvsfrekvens och för 
kvinnors del har den ökat till 77 procent (SOU 2005:66 s 179). 
 
Könsfrågor viktiga samhällsfrågor 
Under 1970-talet växer sig den nya radikala kvinnorörelsen stark. Begreppet 
kvinnokultur lanseras som en kritik mot vad som uppfattas vara en falsk men 
dominerande bild av kvinnor och kvinnors liv. Teater, konst, musik och 
litteratur av och om kvinnor används som medel. Traditionellt kvinnliga sysslor 
som broderi, vävning och stickning lyfts fram, så också kvinnors historiska 
livsvillkor (Isaksson 2007 s 181-209).  

Inom politik och lagstiftning kommer en rad reformer. Lagen om särbeskatt-
ning 1971 och en kraftig utbyggnad av barnomsorgen gör att två hinder för 
gifta mödrars lönearbete blir betydligt mindre. Föräldraförsäkringen kommer 
1974 och lagen om fri abort 1975. Sverige får sin första jämställdhetsminister 
1976 (Hill 2007 s 45). I mitten av 1970-talet blir ”kvinnofrågorna” stora även 
internationellt. År 1975 enar sig FN:s medlemsländer om att jämställdhetsfrå-
gor ska ses som viktiga globala frågor. Medlemsländerna uppmanas att skriva 
nationella handlingsplaner för sina jämställdhetsmål. De mål Sverige formule-
rar handlar om att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter 
när det gäller arbete, familj och ett aktivt medborgarskap (Åström 2005 s 9). 
Målet är således att samma villkor ska gälla. Rent generellt kan mitten av 1970-
talet sägas vara tiden för jämställdhetsfrågornas genombrott inom svensk 
politik. Skolöverstyrelsen publicerar sin rapport Ett friare val – jämställdhets-
program för skolan 1975. Rapporten följs upp med ett handlingsprogram som 
publiceras två år senare. I programmet läggs stor vikt vid elevernas framtida 
val av utbildning och yrke (Skolöverstyrelsen 1977).  
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I avhandlingens material är 1976 året då könsrollsbegreppet framträder 
tydligt. Könsrollbegreppet har även en stark ställning i materialet från 1979, då 
med en kraftig betoning på numerär fördelning. Detta kapitel består av två 
delar. Nedan redovisas förslagen och debatten först från 1976 och därefter från 
1979. 

 
 

Förslag  och  debatt  år  1976  –  Ytterst  könsbundet  i 
skolan 

 
Efter att SIA-utredningen har varit ute på remiss till berörda myndigheter och 
organisationer tar regeringen ställning till både utredningen och remissinstan-
sernas yttranden i proposition 1975/76:39, Om skolans inre arbete m.m. Därpå 
följer motioner och debatt i riksdagen i maj 1976.99 

I det följande ska jag presentera förslagen och debatten. Först kommer ett 
avsnitt om de disciplinproblem som ledde till att SIA-utredningen tillsattes. Det 
könlösa språket till trots kan en implicit könskodning utläsas, vilket redovisas. 
Sedan behandlas hur diskussionerna förs om vad som kallas traditionsbundet 
könsrollstänkandet. Ett resonemang om bristen på kvinnliga skolledare 
presenteras därefter. Vidare redogörs för hur det minskade intresset för 
naturvetenskap och teknik behandlas. Avsnittet avslutas med en sammanfattan-
de analys och jämförelse. 

Disciplinproblem – pojkar överrepresenterade 
De disciplinproblem som föranledde SIA-utredningen har ingen framträdande 
plats i debatten, vilket förefaller hänga samman med att de nya valbara 
aktiviteter som föreslagits förväntas påverka trivsel och ordning positivt. 
Problemen nämns, men varken verkstadsarbete eller teknik berörs i detta 
sammanhang. Vad som sägs ska redovisas i det följande. 

Disciplinstörningarna som skolan kämpar med tas upp av talare i riksdagsde-
batten. En ledamot beskriver allvarliga bekymmer som började i mitten av 
1960-talet: vandalisering, skolk och missbruk av både öl och narkotika 
(Riksdagens protokoll 1975/76:134 s 36). I riksdagen nämns också att media 
ägnat skolan ett stort intresse och att det finns en utbredd oro för den besvärliga 
situationen. Problemet beskrivs i könlösa termer. Att problemet med svårhan-
terliga elever trots allt kan ha med kön att göra antyds dock när saken beskrivs 
mer konkret och exempel ges. En ledamot belyser elevers skolk och skoltrött-
                                                      
99 Då andra kammaren avskaffades 1971 innebär det att referenser till första och andra 
kammaren inte längre är aktuella. 
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het genom att citera vad en skolpojke sagt i en tidningsintervju: ”På mellansta-
diet var det rätt roligt att gå i skolan. Men i sjuan och åttan blev det helt låst. 
Jag fick läsa ämnen som jag inte tyckte att jag hade nån’ nytta av. Jag var trött, 
skolkade ofta, struntade i hur det gick. Jag var nog som att prata med en vägg 
då” (Riksdagens protokoll 1975/76:134 s 40-41). Att det är en pojke som 
citeras skulle kunna antyda att dessa bekymmer främst associeras med pojkar, 
men i propositionen nämns också kort att en undersökning av elevfrånvaron på 
högstadiet har visat att flickors frånvaro är högre än pojkars (Prop. 1975/76:39 
s 66). Disciplinproblem tycks emellertid fortfarande vara manligt könskodade, 
vilket framkommer när propositionen beskriver elever som skolan har svårt att 
komma till rätta med och som därför bör erbjudas anpassad studiegång. Det 
handlar främst om elever i årskurs 9, och i viss mån även i årskurs 8. De har 
hög frånvaro och är negativt inställda till skolan. Att dessa elever främst är 
pojkar uttalas explicit: ”Elevgruppen synes vara av storleksordningen 3 % av 
årskursens elever med en mycket stark överrepresentation av pojkar” (Prop. 
1975/76:39 s 133).  

Diskussion om könsroller får ett stort utrymme i debatten. De svårhanterliga 
pojkarna och deras negativa inställning till skolan diskuteras dock inte i termer 
av pojkars könsroller. Däremot kopplas elevernas yrkessval till könsrollsfrågan. 
Detta behandlas i det följande. 

 

Traditionsbundet könsrollstänkande ska motverkas 
Frågor om flickors och pojkars val av både aktiviteter, tillvalsämnen och 
framtida yrke återkommer i debatten. Fokus ligger främst på eleverna som 
måste förmås ändra sina val, men fortbildning för lärare föreslås också. Någon 
lyfter även fram övergripande strukturer.  

 
Eleverna och deras könsrollstänkande 
SIA-utredningens förslag att eleverna ska erbjudas olika valbara aktiviteter 
förmodas förebygga vantrivsel och negativa attityder. Möjligheten att välja 
innebär dock en risk att eleverna väljer efter vad man kallar ett ”traditionsbun-
det könsrollstänkande”. Resonemanget är i linje med den gränsuppluckrande 
diskursen och från regeringens håll sägs att man vill ”kraftigt understryka” 
(Prop. 1975/76:39 s 259) att hela skolans verksamhet måste planeras på ett 
sådant sätt att det traditionsbundna könsrolltänkandet motverkas. En remissin-
stans, som även den är mån om att poängtera vilken vikt som måste läggas vid 
frågan, skriver att man starkt vill betona att både flickor och pojkar måste få 
välja sina aktiviteter ”efter intresse och fallenhet, så att inte traditionsbundet 
könsrollstänkande kvarhålls” (Prop. 1975/76:39 s 40). När intresse och 
fallenhet ställs i motsats till könsrollstänkande på detta sätt antyds att könsrol-
lerna döljer något mer genuint. Bakom könsrollerna tycks pojkars och flickors 
sanna engagemang och förmågor ligga gömda. 
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Det traditionsbundna könsrollstänkandet förmodas komma till uttryck när 
eleverna står i olika valsituationer. Det kan handla om de av SIA-utredningen 
föreslagna fria aktiviteterna, men också om högstadiets tillvalsämnen eller om 
elevernas framtida utbildning och yrke. I både propositionen och i riksdagsde-
batten framhålls att könsrollstänkandet måste motverkas.100 Skolöverstyrelsen 
skriver i sitt remissyttrande att tillvalet är ”utomordentligt könsbundet” (Prop. 
1975/76:39 s 89) och regeringen formulerar sig på ett liknande sätt. I proposi-
tionen sägs dessutom att tillvalet i sin tur hänger ihop med gymnasievalet och 
därmed den framtida utbildningen. Då det åligger skolan att motverka val av 
utbildning och yrke som grundar sig på ”traditionella könsroller” (Prop. 
1975/76:39 s 246) bör en översyn av tillvalssystemet göras.  

Vidare läggs stort fokus på studie- och yrkesorienteringen. Regeringen 
föreslår att den ska förstärkas. En av dess uppgifter är att se till att både flickor 
och pojkar får kontakt med den del av arbetslivet som de normalt inte väljer 
(Prop. 1975/76:39 s 281). Man framhåller vidare att studie- och yrkesorienter-
ingen ska medverka till att varje elev får möjlighet att utveckla både personlig-
het, anlag och intressen. Eftersom syftet är att hjälpa eleven att hitta utbild-
ningsväg eller yrke som ger personlig tillfredställelse ska val som beror på 
”sociala och könsmässiga faktorer” (Prop. 1975/76:39 s 279) motverkas. I detta 
sammanhang konstateras också att de faktorer som ligger bakom den sneda 
könsfördelningen som finns inom både grundskolan och gymnasieskolan måste 
analyseras. Det sägs vara en av de mest angelägna åtgärderna de närmaste åren. 
Ett sätt att påverka könsfördelningen inom gymnasieskolan är om urvalsförfa-
randet premierar den sökande som är av underrepresenterat kön. Denna åtgärd 
förs fram i en motion när betygen diskuteras. Motionärerna tror på en minskad 
roll för betygen och därför föreslås att betygens roll reduceras genom att andra 
faktorer vägs in när sökande bedöms. Könsfördelningen inom utbildningen 
sägs vara en av de faktorer som bör tillmätas betydelse (Motion 1975/76: 
2222).  

Även i riksdagsdebatten diskuteras betygen och det framhålls att den som har 
högst betyg inte nödvändigtvis är den som är mest lämpad för en utbildning. 
Det exempel som används är en pojke eller flicka som söker den kvinnligt 
könskodade vårdlinjen:  

 
Hur vet man att en pojke eller flicka som vill utbildas till undersköterska blir 
en bättre undersköterska och alltså skall få komma in på utbildningen för att 
han eller hon har betyget 3 i historia i stället för 2? Betygen är alltså inte ett 
bra mått på vad den unga människan passar för eller vilket studie- och yrkes-
val han eller hon bör göra (Riksdagens protokoll 1975/76:134 s 94). 

 
I citatet ovan framhålls således att eleven som tänker sig en framtid som 
undersköterska kan vara pojke likaväl som flicka. Förutom ”pojke eller flicka” 

                                                      
100 Prop. 1975/76:39 s 40, 246, 259, 279, 281; Riksdagens protokoll 1975/76:134 s 78.  
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används också formuleringen ”han eller hon” två gånger. Talaren, som i det här 
fallet är skolminister Lena Hjelm-Wallén, är naturligtvis väl medveten om att 
det inte främst är pojkar som söker gymnasieskolans vårdlinje. Formuleringen, 
som sker utifrån den gränsuppluckrande diskursen, förefaller snarare markera 
att en jämnare könsfördelning är önskvärd. Det kan också noteras att eleven 
som väljer över könsgränserna i detta fall inte är en flicka som väljer teknik 
utan en pojke som väljer vårdområdet. 
 
Fortbildning för lärare 
När fokus flyttas från eleverna till skolans personal kan det konstateras att 
regeringen framhåller att reformering av skolan kommer att kräva en omfattan-
de fortbildning. Även övergripande frågor, och här nämns könsrollsfrågan, 
kräver att de anställda vidareutbildas (Prop. 1975/76:39 s 344). I propositionen 
sägs att ”könsrollsfrågor bör ingå som ett naturligt inslag i all fortbildnings-
verksamhet” (Prop. 1975/76:39 s 342). Vikten av att fortbilda skolans personal 
tas även upp i riksdagsdebatten. En riksdagsledamot talar om ”kvinnofrågan” 
(Riksdagens protokoll 1975/76:134 s 79) och att den är en större samhällsfråga 
som kräver utbildning. För att kunna motverka kvinnodiskrimineringen måste 
alla lärare bli medvetna om underliggande fördomar och traditioner: 

 
Det är viktigt att de som handhar en så stor del av barnens och ungdomens 
fostran själva bibringas medvetenhet om de fördomar och traditioner som lig-
ger till grund för kvinnodiskrimineringen och att de aktivt motverkar dessa fö-
reteelser (Riksdagens protokoll 1975/76:134 s 79).  

 
Ledamot som kommer till tals i citatet ovan vidgar också perspektivet genom 
att framhålla att det handlar om en kvinnodiskriminerande hållning inom hela 
samhällslivet. Här synliggörs således asymmetrin och talaren påtalar att 
kvinnoyrken betalas sämre än mansyrken, att det är mäns insatser som lyfts 
fram inom olika områden och att skolan återspeglar det mansdominerade 
samhället på ett okritiskt sätt. När asymmetrin lyfts fram i ljuset framstår den 
som illegitim vilket följaktligen innebär att den utmanas. Skolan kan förhålla 
sig på två skilda sätt. Antingen kan man som hittills vara en del av detta, och 
därmed förstärka diskrimineringen, eller så kan man aktivt angripa de ojämlika 
föreställningarna och lära eleverna att ställa krav på förändringar. Ledamoten 
framhåller att ”kvinnofrågan” måste beredas plats inom de olika skolämnena 
och dessutom föreslås frågan bli ett särskilt ämne som införs. Därmed skulle 
eleverna lära sig att kritiskt granska både innehållet i skolans övriga ämnen och 
förhållandena i resten av samhället: ”Det skulle göra eleverna uppmärksamma 
på frågan och underlätta för dem att kritiskt granska såväl lärostoffet i andra 
ämnen som förhållandena i samhället över huvud taget (Riksdagens protokoll 
1975/76:134 s 79). Ledamoten framhåller också att lärare måste bli medvetna 
om de fördomar som underbygger kvinnodiskrimineringen. Fördomar brukar 
anses referera till individuell nivå (Cameron 2005 s 448), men talet om 
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diskriminering, traditioner, ojämlika föreställningar och kritiken mot samhället 
vittnar om att fokus riktas mot både strukturell och symbolisk nivå.  

Samtidens könsmönster tycks således utmanas allt mer. Det gäller även 
könsfördelningen när det gäller skolledartjänster. Detta ska behandlas i nästa 
avsnitt. 

 

Bristen på kvinnliga skolledare   
Den påtagliga bristen på kvinnliga rektorer föranleder regeringen att ta upp 
frågan i propositionen. Det uppges vara ett problem att den stora andelen 
kvinnor inom lärarkollektivet inte återspeglas i könsfördelningen inom skolans 
ledande befattningar. Som exempel nämns att andelen kvinnliga lärare är cirka 
80 procent på låg- och mellanstadiet, och närmare 70 procent inom hela 
grundskolan. Trots detta är de kvinnliga rektorerna få. Insatser måste göras för 
att rekrytera kvinnor till skolledartjänster. Målet är att skolledarkåren ska få en 
allsidig sammansättning med avseende på både kön och ämnesbakgrund. Även 
lärare i estetisk-praktiska ämnen är otillräckligt företrädda bland rektorerna. I 
propositionen förordas därför att vikariaten som utgör meriteringsgrund för 
tillsättning av skolledartjänster bör utlysas öppet så att alla intresserade har 
möjlighet att anmäla sitt intresse. Vidare framhålls att vikariaten bör spridas på 
olika lärarkategorier. Dessutom föreslås att skolöverstyrelsen anordnar 
särskilda fortbildningskurser i skoladministration och skolledningsuppgifter. 
Dessa kurser ska vara avsedda för kvinnliga lärare samt för lärare i estetisk-
praktiska ämnen av båda könen (Prop. 1975/76:39 s 313-314).   

Förslaget att kurserna i första hand ska rikta sig till kvinnor väcker reaktio-
ner. I riksdagsdebatten säger en talare att ökade insatser visserligen bör göras 
för att rekrytera fler kvinnor till skolledarbefattningar, men kurser endast för 
kvinnor är en tveksam åtgärd. Principen bör vara att både män och kvinnor 
välkomnas. En två veckors kvinnlig introduktionskurs för blivande skolledare 
kan accepteras, men i övrigt bör kurserna vara öppna för båda könen (Riksda-
gens protokoll 1975/76:134 s 64). En annan riksdagsledamot framhåller att en 
jämnare könsfördelning när det gäller rekryteringen till skolledartjänster är 
önskvärd, och att det inte finns något att erinra mot att de föreslagna fortbild-
ningskurserna kommer till stånd, men att kurserna måste stå öppna för alla 
lärare. Jämställdhet inom arbetslivet måste vinnas på andra sätt.101 När 
riksdagsledamoten syftar på hur tillsättningarna av skolledartjänster har gått till 
betecknas förfarandet ”diskriminering”, vilket tyder på att det är känt att de 
manliga rektorernas vana att föra fram andra män utestänger kvinnor från 
befattningarna. Detta innebär i sin tur att förfarandet kan betraktas som 

                                                      
101 Jämställdhet i betydelsen jämlikhet mellan könen nämns första gången i materialet i 
1976 års förslag och debatt.  
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institutionaliserat och det förefaller således finnas en acceptans för denna 
praxis. Ledamoten säger att en diskriminering inte ska ersättas av en annan:  

 
Vi tror inte att det är rätta vägen att gå för att vinna målet – jämställdhet på ar-
betsmarknaden – att utbyta en diskriminering mot en annan. Kurserna måste 
stå öppna för alla lärare, också manliga” (Riksdagens protokoll 1975/76:134 s 
75).  

 
Ytterligare en riksdagsledamot konstaterar ”med förfäran” (Riksdagens 
protokoll 1975/76:134 s 102) att synnerliga skäl anses rättfärdiga speciella 
kurser för kvinnor. Talaren berättar om en grupp franska affärskvinnor som 
gästat riksdagshuset. Dessa franska kvinnor hade dagen innan besökt skolöver-
styrelsen och där hade de häpnat över den okunskap och aningslöshet som 
männen på skolöverstyrelsen hade gett uttryck för. Vidare menar ledamoten att 
det inte är kurser för kvinnor inom skolan som behövs utan kurser för tjänste-
männen inom skolöverstyrelsen och utbildningsdepartementet. Då kanske den 
rådande situationen skulle kunna förbättras:  

 
Herr talman! Det bör inte ordnas kurser av nu föreslagen art. Ordna i stället 
kurser i könsrollsfrågor för beslutande myndigheter med eventuell kvotering 
eller prioritering för folk från SÖ och varför inte också från utbildningsdepar-
tementet! Då skulle vi ha en chans att rätta till nu rådande missförhållanden 
(Riksdagens protokoll 1975/76:134 s 102).  

 
I citatet sägs således att det inte är de kvinnliga lärarna utan de ansvariga högre 
upp i skolväsendets hierarki som behöver gå på kurs. Vidare menar ledamoten 
att det är de manliga representanterna vid länsskolnämnder och andra myndig-
heter som behöver tänka om (Riksdagens protokoll 1975/76:134 s 104). En 
tolkning är att talaren syftar på de ansvarigas accepterande av bruket att ge män 
företräde till skolledartjänster via den informella rekryteringen. Den informella 
rekryteringens konsekvenser, att kvinnor utestängs från skolledartjänster, skulle 
därmed vara både kända och accepterade. Kritiken som uttalas formuleras dock 
inte helt tydligt.  

En rekryteringsfråga av ett helt annat slag handlar om få fler elever till det 
naturvetenskapliga området. Detta ska behandlas i det följande. 

 

Minskat intresse för naturvetenskap och teknik 
När det naturvetenskapliga området diskuteras är det rekrytering som står i 
centrum. Resonemanget är i linje med specialiseringsdiskursen, men utan att 
området framhålls som särskilt svårt och krävande. Det vikande intresset för 
gymnasieskolans treåriga naturvetenskapliga och fyraåriga tekniska linje 
behandlas i propositionen. Färre elever än beräknat har sökt utbildningarna och 
situationen inom högskolan visar på samma minskade intresse (Prop. 
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1975/76:39 s 223). Situationen oroar och frågan tas upp både i propositionen, i 
riksdagsdebatten och i motioner. Förslagen om hur problemet ska lösas är 
emellertid få och ofta diskuteras saken tämligen kortfattat.  

I riksdagsdebatten uppges den vikande elevtillströmningen till naturveten-
skaplig och teknisk linje vara ett av gymnasieskolans största bekymmer sedan 
flera år tillbaka (Riksdagens protokoll 1975/76:134 s 69). I en motion sägs att 
åtgärderna för att öka rekryteringen måste vidtas inom grundskolan (Motion 
1975/76:2215). En annan motion som tycks vara inne på samma linje talar om 
att stärka de naturvetenskapliga ämnenas ställning i grundskolan (Motion 
1975/76:2222). I ytterligare en motion framhålls att elevernas inställning till 
naturvetenskap och teknik grundläggs redan på låg- och mellanstadiet. Därför 
tror motionärerna att ett ökat utrymme för den naturvetenskapliga undervis-
ningen inom de lägre klasserna kan ha en gynnsam effekt på rekryteringen till 
gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. I motionen sägs 
också att ett utvecklingsprojekt kallat LMN (Låg- och Mellanstadiets Naturve-
tenskap) har visat positiva resultat och därför föreslås detta projekt få en större 
spridning (Motion 1975/76:2237). 

Regeringen antyder att det är den naturvetenskapliga undervisningen som är 
det stora problemet. I propositionen sägs att en översyn av undervisningen i 
grundskolan måste göras och mer praktiska och laborativa arbetsformer bör 
införas. Detta gäller särskilt de naturorienterade ämnena. Undervisningen i 
dessa ämnen lyckas inte väcka elevernas håg att gå vidare inom området. Man 
menar tvärtom att den tycks skrämma bort eventuella intressenter: ”Det finns 
tecken som tyder på att undervisningen i matematik och naturorienterande 
ämnen i dag fungerar så att elever avskräcks från fortsatta studier i dessa 
ämnen” (Prop. 1975/76:39 s 246). Formuleringen kan tolkas som en kritik mot 
etablerade föreställningar där naturvetenskapen i linje med specialiseringsdis-
kursen konstrueras som svår och krävande. I detta uttalande framkommer 
ingenting om kön.  

Könsaspekten framträder däremot i samband med teknik. Regeringen framför 
att det bör övervägas att införa teknik som ett obligatoriskt ämne, ett förslag 
som förts fram inom ramen för ett könsrollsprojekt som skolöverstyrelsen 
arbetat med (Prop. 1975/76:39 s 247). Formuleringen vittnar således om att 
teknik för alla elever, åtminstone till en del, är ett förslag som riktar sig till 
flickor.  

 

Sammanfattande analys och jämförelse 
Den gränsuppluckrande diskursen tas i bruk när ett underlättande för kvinnors 
tillträde till skolledartjänster framhålls, och när det talas om att motverka 
könsrollstänkande då eleverna står i olika valsituationer. Stor vikt läggs vid 
studie- och yrkesorienteringen och ett förslag är att både flickor och pojkar ska 
få kontakt med den del av arbetslivet som de normalt inte väljer. Syftet tycks 
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vara att utmana utbildningarnas och yrkenas könskodning på strukturell nivå. 
Åtgärderna riktar sig emellertid främst mot den individuella nivån.  Andra 
åtgärder, som fortbildning i könsrollsfrågor, riktar sig mot lärarkollektivet. En 
samhällskritik som avser ojämlika föreställningar, traditioner och diskrimine-
ring mot kvinnor kommer till uttryck. I detta sammanhang fokuseras både 
strukturell och symbolisk nivå. Asymmetrin som gör att män får en mer 
gynnsam position lyfts fram och utmanas. Även eleverna föreslås få lära sig att 
kritiskt granska samhället och dess könsnormer. Fokus riktas därtill mot den 
högre nivån som är ansvarig för skolväsendet. I detta fall framförs kritik mot 
länsskolnämnderna, skolöverstyrelsen och utbildningsdepartementet. Kritiken 
förefaller avse myndigheternas acceptans av den praxis som leder till att män 
ges företräde till skolledartjänster.  

Disciplinproblem och att vara negativt inställd till skolan länkas till pojkar på 
symbolisk nivå. Detta är något som har återkommit i tidigare dokument, men 
varken verkstadsarbete eller teknik nämns i detta sammanhang. Nu är anpassad 
studiegång den lösningen som diskuteras. Teknikämnet nämns däremot apropå 
att det har talats om att införa teknik som obligatoriskt ämne. Denna åtgärd 
knyts till skolöverstyrelsens könsrollsprojekt vilket indikerar att detta, åtmin-
stone i någon mån, är ett förslag som riktar sig mot flickor. 

När det gäller det naturvetenskapliga området i övrigt handlar det främst om 
rekrytering till vidare studier, vilket antyder att specialiseringsdiskursen är 
utgångspunkt. I sammanhanget nämns emellertid inte något om att naturveten-
skap skulle vara särskilt svårt och krävande. Det konstateras att färre elever än 
beräknat söker sig till gymnasieskolans treåriga naturvetenskapliga och 
fyraåriga tekniska linje. Samma vikande intresse för området märks även inom 
högskolan. För att öka den framtida rekryteringen till området förordas både en 
förstärkning av de naturvetenskapliga ämnena inom skolan, och en ökad 
undervisning inom de lägre klasserna. Fokus riktas även mot den naturveten-
skapliga undervisningen och således mot strukturell nivå. I detta sammanhang 
antyds att den avskräcker elever från fortsatta studier. Det kan tolkas som en 
kritik mot etablerade föreställningar där naturvetenskapliga studier konstrueras 
som svåra och krävande.  

* 
 
Efter riksdagens behandling av proposition 1975/76:39 Om skolans inre arbete 
m.m. beslutas att den samlade skoldagen ska införas och utformningen överlåts 
till lokala beslut. Beslut tas också om att läroplanen ska revideras och uppdra-
get att utarbeta ett förslag går till skolöverstyrelsen. Skolöverstyrelsen redovi-
sar sitt förslag i den så kallade ”regnbågsboken”, vilket syftar på omslagets 
regnbågsliknande färger. Regeringsskifte äger rum och våren 1979 har den nya 
regeringen bearbetat skolöverstyrelsens förslag och remissinstanserna har 
också fått säga sitt. Regeringen presenterar sin proposition. I nästa delkapitel 
redovisas den tillsammans med övriga politiska dokument från 1979.         

 153



Förslag  och  debatt  år  1979  –  Fokus  på  könsfördel‐
ning 
Nedan redovisas proposition 1978/79:180 Om läroplan för grundskolan m.m, 
de motioner som följer samt den påföljande debatten i riksdagen.  

I riksdagsdebatten säger en ledamot att frågan om jämställdhet löper som en 
röd tråd genom hela propositionen. Måhända är det en överdrift, men könsfrå-
gorna ges ett relativt stort utrymme. Resonemangen sker nästan utan undantag 
utifrån den gränsuppluckrande diskursen. Många tycks efterfråga en annan 
könsordning. Detta framkommer inte bara i propositionen, utan även i remiss-
instansernas yttranden, i motionerna och i riksdagsdebatten. Den jämställdhet 
det i huvudsak talas om bygger på tidstypiska föreställningar som innebär ett 
visst sätt att se på könsfrågor och ett bestämt sätt att beskriva det som inte är 
jämställt.  

Den numerära fördelningen är a och o och det stora problemet anses vara att 
elevernas attityder inte leder till jämn könsfördelning. Detta redovisas nedan. 
Sedan kommer ett avsnitt som behandlar elevernas val av utbildning och yrke. 
Det praktiska ämnet slöjd blir ett undantag från den annars så viktiga könsför-
delningsprincipen, vilket tas upp. Därefter redogörs för hur jämställdhet 
kopplas ihop med både hemkunskap och teknik. Vidare behandlas synen på den 
naturvetenskapliga utbildningen. Till sist avslutas detta delkapitel med en 
sammanfattande analys och jämförelse. 

 

Principen om jämställdhet ska genomsyra hela skolan 
Jämställdhet mellan kvinnor och män tas återkommande upp i debatten och 
ambitionen är att utmana och vidga könsgränserna. Det är dock tydligt att man 
utgår ifrån en definition av jämställdhet som är helt inriktad på könsfördelning, 
på antalet flickor och pojkar i undervisningsgrupper, istället för könens villkor. 
I detta sammanhang bortses oftast från den asymmetri som gör att villkoren för 
män och kvinnor inte är likvärdiga. Precis som i debatten år 1976 har könsrol-
ler en mycket central plats och elevernas val ses som ett stort problem.   
 
Attityder leder till ojämn fördelning 
I debatten förknippas jämställdhet med jämn numerär fördelning. Därtill är 
”könsroller” och även ”attityder” centrala för hur jämställdhetsbegreppet 
definieras vid den här tiden. Både regering, remissinstanser, riksdagsmotionä-
rer och talare i riksdagsdebatten diskuterar jämställdhet i dessa termer. 
Problemet förstås i stor utsträckning som traditionellt könsrollstänkande, 
könsrollsuppfattningar och attityder som leder till könsskeva eller könssneda 
val (Prop. 1978/79:180 s 17-18, 181; Riksdagens protokoll 5 juni 1979 s 114, 
115, 122; Motion 1978/79:2606; Motion 1978/79:2631).  
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De värderingar och könsnormer som skolan och resten av samhället förmed-
lar tenderar att komma i skymundan. Ett belysande exempel ges i propositionen 
när det konstateras att all kunskap har en social förankring. För elevernas skull 
är det viktigt att läroplanens innehåll framstår konkret och knyter an till deras 
verklighet. De exempel som sedan ges, för att visa hur undervisningen kan 
anpassas för att fler ska känna sig inkluderade, är att historieundervisningen 
kan ta upp både arbetarrörelsens och olika invandrargruppers historia (Prop. 
1978/79:180 s 69). Ingenting sägs om könsperspektiv och att kvinnors historia 
kunde synliggöras.102 Detta trots att principen om jämställdhet sägs vara av en 
sådan vikt att den ”måste genomsyra hela skolan” (Prop. 1978/79:180 s 17). Att 
ett inkluderande innehåll inte sätts i relation till kön förefaller hänga samman 
med att det jämställdhetsbegrepp som är utgångspunkt för diskussionen inte 
lyfter fram skolans agerande och innehåll ur ett könsperspektiv. I stället ligger 
fokus på den numerära könsfördelningen i undervisningsgrupperna och 
elevernas attityder, utan att dessa relateras till skolans verklighetsbeskrivning 
och omgivningens normer. 

Skolan och det omgivande samhället tas dock upp vid några tillfällen, även 
om detta hör till undantagen. I propositionen nämns att skolan är en del av 
samhället och att skolan som arbetsplats präglas av det könsmönster som råder 
i det övriga arbetslivet. Detta innebär i sin tur att vissa uppgifter utförs av 
kvinnor och andra av män samt att det är män som har de beslutsfattande 
positionerna. Det anses vara viktigt att sträva efter en jämnare könsfördelning i 
detta avseende (Prop. 1978/79:180 s 18). Även i riksdagsdebatten tar en talare 
upp skolan som arbetsplats. Talaren diskuterar arbetslivsorienteringen och 
framhåller att även könsrollerna inom skolan ”bör bli föremål för kritisk analys 
och diskussion” (Riksdagens protokoll 5 juni 1979 s 114). 

Något som förefaller tas för givet är att lärare och skolan redan har nödvän-
diga kunskaper i könsfrågor. En remissinstans, Fredrika Bremerförbundet, 
sticker ut som undantag. Förbundet lyfter fram både innehållet i det stoff som 
                                                      
 
102 Under 1970-talet hörs krav på att kvinnors historia ska synliggöras och till exempel 
utkommer läroboken Kvinnoroller genom tiderna av Ruth Nilsson och Lennart 
Thorsell 1976. Vikten av att ta del av kvinnohistorisk forskning påtalas i samtida 
litteratur. Litteraturvetaren Karin Westman Berg (1972 s 9) framhåller att en orsak till 
att många har svårt att se den bristande överensstämmelsen mellan de egna jämställd-
hetsidealen och verkligheten är att man inte har kunskap om gångna tiders idéer om 
kvinnor. Äldre tiders kvinnodiskriminering dyker nämligen upp i ny skepnad. Därför 
uppges kvinnohistoria vara av största vikt. Även historikern Mary Ørvig (1973) 
resonerar på ett liknande vis. Ørvig tar upp den könsrolldebatt som initierades av Eva 
Moberg och menar att det inte har skett så stora förändringarna som många vill tro. 
Detta har ett samband med okunskapen om kvinnors historia. ”Man vet helt enkelt 
alldeles för litet om kvinnans historia genom tiderna (a.a. s 49). Under 1970-talet växer 
intresset för historia inom kvinnorörelsen. ”Utan historien ingen framtid” och 
”Historien är vårt vapen” är två av parollerna (Isaksson 2007 s 209). 
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förmedlas, och lärarnas behov av kunskaper. I remissyttrandet sägs att en 
sakkunnig granskning av läromedel ur ett könsperspektiv är nödvändig då en 
stor del av lärarkåren är omedveten i könsrollsfrågor. Dessutom förordas att 
samtliga blivande lärare ska genomgå en tvärvetenskaplig könsrollskurs på 10 
poäng vid högskolan (Prop. 1978/79:180 s 181).   

 

Förslag för att påverka utbildningsvalen 
Ett förslag för att få flickor att i större utsträckning välja manligt könskodade, 
och pojkar att välja kvinnlig könskodade, gymnasieutbildningar har förts fram 
av en utredning som utrett betygsfrågan. Tanken är att elever som söker sig till 
utbildningar till vilka mindre än 30 procent av det egna könet sökt vid senaste 
ansökningstillfället ska tilldelas extra poäng. Åtgärden riktar sig således lika 
mycket mot pojkar som mot flickor, men när innebörden i förslaget redogörs 
för används en flicka som söker till verkstadsteknisk linje som exempel (Prop. 
1978/79:180 s 260). I propositionen anges att förslaget förordas av regeringen. 
Motiveringen är att man vill ”uppmuntra ungdomen att bryta könsrollsmönst-
ret” (Prop. 1978/79:180 s 96). Frågan är dock omdiskuterad. 

I propositionen skriver regeringen att betygen ska ges mindre betydelse i 
framtiden. Man vill att betyg hädanefter endast ska ges i årskurs 8 och 9. När 
betygen sedan används vid ansökan till fortsatt utbildning ska de, i enlighet 
med betygsutredningens förslag, kompletteras med ytterligare urvalsinstrument 
som rangordning av val, upprepad ansökan och könstillhörighet. Flera remiss-
instanser uttrycker sig positivt om förslaget (Prop. 1978/79:180 s 286-287) och 
en talare i riksdagsdebatten kallar det naturligt att könstillhörighet blir ett av 
många kriterier för urval till högre studier (Riksdagens protokoll 5 juni 1979 s 
123). Men många andra remissinstanser är kritiska (Prop. 1978/79:180 s 287-
288), och en riksdagsledamot som tar till orda i debatten tar starkt avstånd från 
förslaget. Talaren diskuterar skolans stora problem, att eleverna har kunskaps-
brister och att det rapporteras om normlöshet och disciplinproblem. Talaren 
säger att dessa viktiga frågor har bagatelliserats och debatten har präglats av 
”verklighetsfrämmande fraser” (Riksdagens protokoll 5 juni 1979 s 95). Till 
dessa fraser hör talet om ”betygen som något orättfärdigt och könskvoteringen i 
urvalet som något rättfärdigt” (Riksdagens protokoll 5 juni 1979 s 95).103 

                                                      
103 Det kan noteras att kvotering ofta används för det som mer korrekt skulle kallas 
positiv särbehandling. Principen om positiv särbehandling innebär att en viss kategori, 
ofta det underrepresenterade könet, ska ha detta som fördel vid helhetsbedömningen. 
En positiv särbehandling av överrepresenterat kön har dock varit vanligt historiskt. På 
detta sätt beskriver Carls (2004a s 363) de värnpliktspoäng som under 1940-talet 
användes vid intag till olika utbildningar. Kvotering innebär vidare att en bestämd 
andel, exempelvis 50 procent, förbehålls en viss kategori. För en vidare diskussion om 
begreppen se Törnqvist (2006 s 11ff). Se även Schömer (1999 s 153f; 2003 s 102ff). 
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Invändningar framförs också i riksdagsmotioner (Motion 1978/79:2596; 
Motion 1978/79:2631 s 13). I en motion sägs att problemet med könsbundna 
studieval bör lösas på andra sätt. De förslag som nämns är ”förbättrad studie- 
och yrkesorientering, ökade praktiska inslag i skolans arbete, utökad pryo och 
bättre kontakt mellan samhälle och skolan” (Motion 1978/79:2596 s 4). Det 
framstår dock som oklart hur åtgärder som innebär mer praktiska inslag i 
undervisningen och en förbättring av kontakten mellan skolan och samhället 
kommer att leda till fler val över könsgränserna.  

De två andra förslagen för att påverka pojkars och flickors val som nämns i 
motionen, förbättrad studie- och yrkesorientering och utökad praktik inom 
arbetslivet, förs även fram från annat håll. Skolöverstyrelsen har förordat att 
arbetslivsorienteringen ska vara utformad på ett sådant sätt att den uppmuntrar 
eleverna att bryta arbetsmarknadens könssegregation. Arbetslivsorienteringen 
ska vara mångsidig och ske genom undervisning, studiebesök och praktikpla-
ceringar. Eleverna ska få praktikerfarenhet från samtliga av tre olika sektorer: 
Teknik och tillverkning, Handel, kommunikation, service, jord- och skogsbruk 
samt Kontor, förvaltning, vård och undervisning. Som framgår förs inte 
teknikalternativet samman med diverse olika områden, vilket innebär att teknik 
framstår som en speciellt viktig sektor. En betydelsefull del i förslaget är vidare 
att praktikplaceringarna ska kombineras på så sätt att pojkar får bättre känne-
dom om kvinnodominerade yrken och flickor om mansdominerade. En 
förstärkning förespråkas också för studie- och yrkesvägledningen (Prop. 
1978/79:180 s 141-142). Förslaget har tagits emot väl och en remissinstans 
påpekar särskilt att det bör motverka att eleverna väljer yrke efter kön (Prop. 
1978/79:180 s 293). Å ena sidan antyder resonemanget att de könsmönster som 
gestaltas i utbildningsvalen betraktas som ett uttryck för en brist på kunskap om 
tillgängliga valmöjligheter. Å andra sidan kan tanken med bredare praktikerfa-
renhet ses som en möjlighet för eleverna att överväga yrken de annars kanske 
inte skulle fundera över. 

 

Slöjden undantas från könsfördelningsprincipen  
Den principiella ståndpunkten om jämn könsfördelning i alla undervisnings-
grupper sätts ur spel när det gäller slöjden. Nedan ska diskussionen om slöjden 
redogöras för, men först några ord hur gymnastiken behandlas för att det ska bli 
tydligt hur olika resonemangen går i de två fallen. 

Då könsfördelning och således antal flickor respektive pojkar i alla grupper 
är i fokus, ses gymnastikundervisning i enkönade grupper följaktligen som ett 
problem. I propositionen anges därför att samgymnastik ska vara huvudprinci-
pen i framtiden (Prop. 1978/79:180 s 17-18). Förslaget tas även upp av flera 
remissinstanser som är inne på samma linje. Samgymnastik uppges vara 
självklar ur jämställdhetssynpunkt och ett viktigt medel för att utjämna 
könsroller (Prop. 1978/79:180 s 72, 209). En remissinstans menar att samgym-
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nastik i alla åldersgrupper kommer att öka förståelsen mellan könen (Prop. 
1978/79:180 s 209). Enighet tycks således råda om att samgymnastik ska gälla 
i framtiden. Pojkar och flickor ska inte delas upp i olika grupper inom gymnas-
tiken. Det är inte förenligt med ambitionen att motverka elevernas könsrolls-
uppfattningar. Denna principiella ståndpunkt gäller dock inte slöjden. 

Skolöverstyrelsen har föreslagit att såväl textil- som trä- och metallslöjd ska 
vara obligatoriska för alla elever, inte bara i lägre åldrar, utan också på 
högstadiet. Förslaget är således i linje med principen om numerär fördelning. 
Regeringen är dock inte med på detta. Vissa remissinstanser är också mot 
förslaget, andra är för. 

I propositionen uppges att det visserligen är så att ”könsrollsuppfattningarna 
är mycket bestämda på detta område” (Prop. 1978/79:180 s 18). Men i stället 
för att göra både textilslöjden och trä- och metallslöjden till obligatoriska 
ämnen bör skolan arbeta med ämnesövergripande projekt och samverkan 
mellan slöjdarterna för att på så sätt successivt förändra elevernas attityder. Det 
anses inte möjligt att ”tvinga fram en förändring” (Prop. 1978/79:180 s 18) 
genom att göra ämnena obligatoriska. Som citatet visar används ordet ”tvinga” 
i detta sammanhang. Principen om jämn könsfördelning i undervisningsgrup-
perna som annars är en ledstjärna, förknippas här med tvång.  

Remissopinionen är delad när det gäller slöjden. Flera instanser understryker 
samundervisning i slöjden som jämställdhetsåtgärd. Enligt en remissinstans 
skulle samma slöjdundervisning för både pojkar och flickor bidra till ”en 
nedtoning av könsrollstänkandet” (Prop. 1978/79:180 s 240). Andra är 
tveksamma eller starkt negativa. Det framkommer att de två slöjdarterna med 
sina könskodningar anses vara särskilt problematiska. Regeringen skriver: 
”Inom inget annat område är könsrollsvärderingarna så starka som när det 
gäller arbete med mjuka (textila) och hårda (trämetall) föremål” (Prop. 
1978/79:180 s 57). Vidare uppges att en anledning till att man går ifrån 
principen om jämn könsfördelning när det gäller slöjden är att ”arbetsmässiga 
problem” befaras (Prop. 1978/79:180 s 57). Vad detta innebär förklaras inte, 
men formuleringen antyder disciplinproblem. En sådan tolkning får stöd när 
remissinstansernas invändningar granskas. En remissinstans avråder på det 
bestämdaste just med hänvisning till den disciplinära situationen på högstadiet 
(Prop. 1978/79:180 s 57). Även ytterligare remissinstanser avstyrker med 
hänvisningar till de disciplinära olägenheter som skulle uppstå om skolöversty-
relsens förslag realiserades. I ett sammanhang förklaras vad det handlar om. En 
kommun som citeras menar att förslaget visserligen skulle vara i linje med 
önskemålet om en samlad och jämlik skola, men kommunen ”befarar dock att 
de praktiska svårigheterna blir alltför stora framför allt med de pojkar som 
tvingas ha textilslöjd” (Prop. 1978/79:180 s 207). Det är således pojkar som 
inte ska tvingas ha den kvinnligt könskodade textilslöjden. Trots att principen 
om förändring av ”könsrollstänkande” och attityder kan sägas vara något av en 
huvudprincip i debatten gäller den inte i detta fall. Resonemanget för tankarna 
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till diskussionen år 1962 då slöjden undantogs från den regel om samma 
undervisning för pojkar och flickor fram till högstadiet, som vid den tiden 
fördes fram som en huvudprincip.  

Andra ämnen som diskuteras i relation till kön är de ämnen som i studiens 
material har framstått som något av prototyper för könskodade praktiska 
områden, nämligen husligt och tekniskt. Vad som sägs om dessa områden ska 
nu behandlas. 
 

Hemkunskap och teknik – jämställdhetsbefrämjande ämnen 
Hemkunskap lyfts fram som ett ämne som bidrar till jämställdhet. Skolöversty-
relsen skriver: ”Detta ämne innehåller vardagsnära träning i jämställdhet. 
Eleverna får (pojkar och flickor tillsammans) gemensamt planera, fördela och 
utföra olika arbeten som förekommer i ett hem” (Prop. 1978/79:180 s 132). I 
propositionen framhålls också att det är viktigt att påverka elevernas inställning 
till jämställdhet under de tidiga skolåren. Både regeringen och flera remissin-
stanser föreslår därför att hemkunskapsundervisning införs redan på lågstadiet 
(Prop. 1978/79:180 s 37-38). Även i en motion sägs att satsningar för att 
förhindra könssneda val måste börja tidigt. Pojkar och flickor bör få lära sig 
samma färdigheter och kunskaper på låg- och mellanstadiet. Då ökar möjlighe-
ten att eleverna gör könsöverskridande val när de blir äldre: 

 
Under hela grundskoletiden bör moment som berör praktiska färdigheter, nöd-
vändiga i vardagslivet, kunskaper om barn- och familjefrågor och konsument-
frågor samordnas och vara gemensamma för pojkar och flickor. Då finns det 
stora förhoppningar att man under låg- och mellanstadiet har påverkat barnens 
könsrollstänkande, så att deras möjligheter att göra ett icke könsstyrt val på 
högstadiet betydligt ökar (Motion 1978/79:2631 s 4-5). 

 
Också barnkunskap kopplas ihop med jämställdhetssträvanden. Remissinstan-
serna har olika uppfattningar om huruvida ämnesinnehållet ska utgöra ett 
självständigt ämne eller ingå i exempelvis hemkunskapen. Från regeringens 
håll förordas att barnkunskap ska utgöra ett eget ämne på högstadiet. Det sägs 
vara ”av betydelse för könsrollsuppfattningarna bland eleverna” (Prop. 
1978/79:180 s 60). Både hemkunskap och barnkunskap är ämnen som tas upp i 
propositionen under rubriken ”Ökad jämställdhet mellan pojkar och flickor” 
(Prop. 1978/79:180 s 17-19).  

Även teknikämnet tas upp under samma rubrik. Ämnet, som hittills varit ett 
tillvalsämne, har nästan uteslutande valts av pojkar. På annan plats i proposi-
tionen nämns att också tillvalsämnena konst och ekonomi har visat sig leda till 
starkt könsbundna val. Därför förespråkas en förändrad ordning när det gäller 
tillvalen. Besluten om tillvalens organisation föreslås ske lokalt, dock med den 
reservationen att de måste konstrueras så att de könsbundna valen motverkas. 
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Regeringen framhåller att ”olika kurser inte får konstrueras så att man kan 
förutse en mycket sned könsfördelning” (Prop. 1978/79:180 s 18). Detta 
innebär att tillvalskurserna måste omarbetas eller kompletteras. Ett exempel 
som föreslås är att tekniktillvalet skulle kunna kompletteras med miljöfrågor 
för att locka även flickor (Prop. 1978/79:180 s 51). Här återkommer således det 
som kan sägas vara sinnebilden för eleven som överskrider könsgränserna; 
flickan som väljer teknik. 

Denna sinnebild används också som retorisk figur i en motion. I motionen 
vänder man sig mot att den lokala friheten begränsas i och med att kurser där 
man kan förutse sned könsfördelning inte får erbjudas. Effekterna sägs kunna 
bli egendomliga: ”Antag att en flicka väljer en kurs med teknisk inriktning. I 
övrigt söker bara pojkar. Skall hon då hindras från ett sådant val, trots att man 
kan förutsätta att det är mycket medvetet från hennes sida?” (Motion 
1978/79:2631 s 4). Förslaget innebär emellertid att skolan ska konstruera sina 
kurser på ett sätt som förmodas locka både flickor och pojkar. Förslaget 
innebär inte att elever som är minoritet könsmässigt ska hindras från att gå de 
kurser som skolan har erbjudit, vilket motionens formulering antyder. Resone-
manget tyder på att motionärerna använder flickor som argumentationsresurs, 
som stöd för den egna saken som handlar om lokal frihet att utforma kurser. 
Förfarandet påminner om det sätt flickor användes som argumentationsresurs i 
debatten 1962. Det handlade då om att flickor användes som stöd för ett förslag 
om en industrilinje anpassad efter det lokala näringslivets behov. 

Också remissinstanserna har engagerat sig i de valbara kurserna. Några har 
föreslagit att eleverna ska få möjlighet att fördjupa sig i sina ordinarie ämnen. I 
propositionen sägs dock att ett sådant förslag skulle innebära en icke önskvärd 
könssegregation. Två ämnen som föreslagits införas som obligatoriska och 
fristående ämnen används som exempel: ”Om elever väljer barnkunskap eller 
teknik får vi klart könsrollsuppdelade undervisningsgrupper” (Prop. 
1978/79:180 s 52). Det som inte uttrycks explicit, utan förmodligen anses så 
självklart att det inte behöver sägas, är att inte många flickor skulle välja teknik 
och inte många pojkar skulle välja barnkunskap.  

Skolöverstyrelsen har föreslagit att teknik ska införas som obligatoriskt ämne 
och ingå i blocket av orienteringsämnen. Detta förslag har regeringen tagit fasta 
på. Något som framhålls i detta sammanhang är att ämnet ska utformas så att 
det blir attraktivt för eleverna. Man betonar att ämnet inte ska vara av teoretisk 
karaktär, utan tvärt om präglas av ett praktiskt arbetssätt (Prop. 1978/79:180 s 
17). Av propositionen framgår att många remissinstanser har framfört sin 
positiva inställning till att teknik blir nytt obligatoriskt ämne (Prop. 
1978/79:180 s 199, 239). Teknikämnet får ett relativt stort utrymme i den 
skolpolitiska diskussionen. Det framhålls bland annat att både flickor och 
pojkar har nytta av mer teknisk kunskap, vilket kan ses som en utmaning mot 
ämnets könskodning. Vidare anges att flickorna dessutom behöver bredda sitt 
tekniska kunnande ”för att göra ett friare yrkesval och inta en friare hållning till 
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tekniska och naturvetenskapliga studier” (Prop. 1978/79:180 s 239). Formule-
ringen som anger att flickor bör förhålla sig på ett ”friare” sätt och göra ”friare” 
yrkesval tycks emellertid snarare bortse från könskodningen för att istället 
fokusera flickorna. Som citatet visar uppges införandet av obligatorisk teknik 
inte bara leda till att fler flickor kommer att välja tekniska studier. Åtgärden 
antas även föra med sig att flickor söker sig till övrig naturvetenskaplig 
utbildning. 

Även i riksdagsdebatten uttrycker en talare en liknande förhoppning. Riks-
dagsledamoten är mycket positiv till att det nya teknikämnet har föreslagits bli 
obligatoriskt. Ledamoten säger: ”Det är nu första gången vi satsar på ett ämne 
där både pojkar och flickor får möjlighet att inom skolans ram känna sig för på 
detta yrkesområde. Det kan medföra att vi får ett mindre könsbundet yrkesval 
än vad vi har i dag” (Riksdagens protokoll 5 juni 1979 s 115).  

Förhoppningen att yrkesvalet i framtiden ska vara mindre könspräglat syftar 
följaktligen på att flickor kan komma att välja en teknisk bana om deras 
intresse väcks i skolan. Formuleringen följer vad som kan sägas vara ett 
mönster: Resonemanget inleds med hänvisningar till en könsneutral princip, 
elever ska välja mindre könsbundet. Detta implicerar att principen gäller pojkar 
såväl som flickor. Det som sedan sägs visar att det i själva verket är flickor som 
avses. Framhållandet av att flickor får ”möjlighet” kan också jämföras med vad 
som ovan framkom om pojkar och att de inte skulle ”tvingas” ha textilslöjd.  

       

Naturvetenskap ‐ traditionell eller medborgerlig utbildning? 
Som redogjorts för får teknikämnet en relativt stor plats i den skolpolitiska 
diskussionen då det har lanserats som nytt obligatoriskt ämne. I detta samman-
hang har också teknikområdets manliga könskodning tydligt framgått. 

När det gäller det naturvetenskapliga området i övrigt märks en oro för att 
undervisningen kommer att försvagas, vilket ska behandlas nedan. Sedan 
redogörs för hur en inkluderande undervisning lyfts fram och i detta samman-
hang är en huvudpoäng att den naturvetenskapliga undervisningen ska syfta till 
att förbereda samtliga elever på en aktiv samhällsroll. Vidare redovisas en 
diskursiv strid som utspelar sig i riksdagen. Därefter tas ett resonemang om 
rekryteringen till det naturvetenskapliga området upp. 

 
Oro för försvagning 
Bland remissyttrandena märks en oro för den naturvetenskapliga undervisning-
en. Det talas om ett oroväckande vikande intresse och om en kris för de 
naturvetenskapliga ämnena (Prop. 1978/79:180 s 186). Till exempel befaras att 
den ökade lokala friheten kommer att leda till att undervisningen försvagas, 
åtminstone på låg- och mellanstadiet. Detta eftersom man menar att lärarna på 
de lägre stadierna snarare är humanistiskt än tekniskt och naturvetenskapligt 
orienterade. Flera remissinstanser menar att det är problematiskt att det finns så 
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få naturvetare bland klasslärarna på låg- och mellanstadierna. Biolog-, Fysiker- 
och Kemistsamfunden hävdar att det finns en stor risk att viktiga områden inte 
alls kommer att behandlas för att lärarna för de yngre eleverna är ointresserade 
av dem. Enligt remissinstansen sker detta redan (Prop. 1978/79:180 s 74). 
Formuleringarna är könlösa, men det kan konstateras att det främst är kvinnliga 
lärare som avses, då en stor majoritet av lärarna på de lägre stadierna är 
kvinnor. Humanistiskt intresserade lärare används som kontrast gentemot 
naturvetenskapligt orienterade lärare, vilket knyter an till gamla föreställningar 
om dessa två intresseinriktningar som ett motsatspar. 

 
En inkluderande undervisning som tar upp samhällsfrågor 
En remissinstans som utgår ifrån diskursen för medborgerlig bildning lyfter 
fram medborgarnas granskande funktion: ”Den förestående tekniska och 
naturvetenskapliga utvecklingen får inte undandras den breda medborgerliga 
kontroll som krävs för framtiden” (Prop. 1978/79:180 s 186). En riksdagsmo-
tion som är inne på samma linje betonar vikten av att skolan ger eleverna breda 
naturvetenskapliga kunskaper. Man vill förhindra en utveckling där viktiga 
samhällsfrågor överlåts till experter och specialister (Motion 1978/79:2596). 
Även regeringen framhåller detta perspektiv i sin proposition. Här anges att den 
naturvetenskapliga undervisningen ska förbereda för en kritisk och aktiv 
samhällsroll. Demokratiska argument talar för att skolan ska borga för att alla 
ska kunna väga olika alternativ mot varandra och ta ställning. Miljö- och 
energidebatten används som exempel på hur viktigt det är att även vetenskapli-
ga frågor diskuteras i en bred samhällsdebatt. ”Avgöranden kan inte lämnas 
över till specialister inom begränsade områden eller avgöras inom en elitbeto-
nad grupp av experter” (Prop. 1978/79:180 s 75). 104 

Vidare framhålls att betoningen på medborgarkunskaper innebär en orienter-
ing bort från den traditionella undervisningen i främst fysik och kemi. Under-
visningen ska bli mer allmänbildande, ta upp samhällsfrågor och den ska också 
bli mer praktiskt orienterad för att stimulera och motivera eleverna (Prop. 
1978/79:180 s 76). Diskussionen knyter an både till 1946 års skolkommissions 
tankar om att undervisningen måste breddas för att kunna intressera alla olika 
grupper, och till 1957 års skolberednings betoning av naturvetenskaplig 
allmänbildning som ska passa samtliga elever. Resonemanget om att den 
naturvetenskapliga utbildningen måste överge den utpräglade specialistinrikt-
ningen till förmån för en ny medborgerlig inriktning, avsedd att ge alla elever 
en naturvetenskaplig orientering, kan dessutom sägas ha förankrats formellt i 
och med att grundskolans första läroplan började gälla 1962.  

                                                      
104 En tolkning är att uttalandet bland annat syftar på kärnkraftsfrågan som diskuterades 
livligt under slutet av 1970-talet. Folkomröstning i frågan hölls 23 mars 1980. För en 
utförligare beskrivning av kärnkraftsfrågan som politisk fråga se till exempel Hadenius 
(1996 s 180ff). 
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Ett problem, fortsätter regeringen, är emellertid de läromedel som inte är 
utformade för att ge medborgarkunskaper. De är kvar i äldre tiders ämnescen-
trering, brist på sammanhang hög abstraktionsnivå och abstraktionstäthet (Prop. 
1978/79:180 s 76). Av allt att döma anses dessa läromedel både till form och 
till innehåll vara kvar i den gamla realskolans undervisning: ”De är utformade 
för specialistutbildningar, inte för att verka motiverande i en allmän medbor-
gerlig utbildning” (Prop. 1978/79:180 s 76). I detta resonemang nämns inte 
kön, men som tidigare framgått var realskolans naturvetenskapliga utbildning 
utformad för en speciell grupp manliga elever. Denna utbildning var snarast 
exkluderande med avseende på andra grupper än den minoritet den var 
utformad för (Jfr SOU 1948:27 s 162-163; SOU 1961:30 s 317). Grundskolans 
naturvetenskapliga undervisning är tvärt om tänkt att vara inkluderande, den 
ska utformas för alla elever oavsett kön, samhällsklass och framtida utbild-
ningsinriktning. 

 
En diskursiv strid om synen på de naturvetenskapliga studierna 
Regeringens kritik och formulering om specialistinriktning får emellertid inte 
stå oemotsagd. I riksdagsdebatten utspelas vad som kan kallas en diskursiv 
strid när en riksdagsledamot polemiserar mot propositionens betoning av den 
medborgerliga naturvetenskapen, hur den beskrivs och hur den kontrasteras 
mot en utbildning som är mer traditionell och snarare förbereder för mer 
specialiserade vidarestudier.  

Den riksdagsledamot som tar till orda argumenterar mot de förestående 
förändringarna. Resonemanget sker utifrån specialiseringsdiskursen. Tonvikten 
ligger på de kunskaper som krävs för en vidare naturvetenskaplig och teknisk 
utbildning. Ledamoten framhåller att det kan vara svårt att tillägna sig de 
grundläggande kunskaperna inom fysik och kemi och viljeansträngning kan 
behövas, men eleverna är inte hjälpta av att ämnescentreringen minskas. Vidare 
vänder riksdagsledamoten sig mot rekommendationen att undervisningen ska 
orientera sig bort från traditionellt upplagt stoff. Något sådant uppges inte vara 
möjligt: 

 
Mycket av det stoff i fysik och kemi som i propositionen något nedvärderande 
kallas ”traditionellt upplagt” är tidlöst och kan inte läggas upp mer än på ett 
sätt, om det skall kunna ge de grundläggande insikter som måste anses nöd-
vändiga för förståelsen av sammanhangen i natur, miljö och teknik (Riksda-
gens protokoll 5 juni 1979 s 53).  

 
Birgit Rodhe som är statsråd och skolminister, och således den i regeringen 
som ansvarar för propositionen, talar utifrån diskursen för medborgerlig 
bildning när hon svarar att kritiken mot den traditionella undervisningen och 
mot läromedlen på intet sätt innebär att lärarna ska avstå från att ge eleverna 
grundläggande faktakunskaper. För att väcka elevernas engagemang krävs 
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dock en förnyelse där samhällsanknytning och praktisk tillämpning har en 
central plats. Statsrådet säger:  
 

Men om man verkligen vill stimulera intresset för naturkunskap, måste skolan 
sätta in de enskilda ämnena i praktisk tillämpning i samhället. Undervisningen 
måste förnyas på ett sådant sätt att eleverna upptäcker att kunskaper i natur-
kunskap och teknik behövs för att man skall fungera i dagens samhälle (Riks-
dagens protokoll 5 juni 1979 s 77-78).  

 
Riksdagsledamoten svarar att talet om att ämnena ska sättas in i sitt samhälleli-
ga sammanhang riskerar att skymma det faktum att dessa ämnen främst kräver 
faktakunskaper och dessa måste nötas in. Ledamoten säger: ”Här är det fråga 
om att helt enkelt lära sig, att åter och åter lära så gott man kan” (Riksdagens 
protokoll 5 juni 1979 s 78). 

När skolministern åter tar till orda säger hon att enligt undersökningar som 
har gjorts, förefaller en viktig orsak till att så många väljer bort naturvetenskap-
lig och teknisk utbildning vara, att undervisningen upplevs som alltför 
teoretisk. Anknytningen till praktiska erfarenheter saknas i stor utsträckning. 
Den traditionella undervisningen gagnar därför inte heller rekryteringen till 
området. Tanken med den undervisning som ska stipuleras i kommande 
läroplan är att kunskaperna ska knyta an till elevernas erfarenheter och det 
samhälle som omger dem. Det undersökande och experimentella arbetssättet 
ska få större utrymme. Ämnena ska dessutom förstärkas för de yngre eleverna. 
Genom dessa åtgärder bibehålls kvaliteten. Skolministern framhåller att det 
ensidiga nötandet inte är lösningen: ”Jag tror ändå inte att pluggande och åter 
pluggande av formler är det allena saliggörande” (Riksdagens protokoll 5 juni 
1979 s 79). Riksdagsledamoten låter sig dock inte övertygas. I både ledamotens 
och skolministerns slutrepliker framgår tydligt att de två diskuterar utifrån olika 
utgångspunkter. Riksdagsledamoten är främst inriktad på de elever som kan 
tänkas gå vidare inom området:  

 
Har man inte de grundläggande insikterna fortsätter inte intresset för studier i 
de här ämnena, som vi eftersträvar att så många som möjligt skall ägna sig åt. 
Det är kanske ett mödosamt arbete i skolan – jag har själv upplevt det – men 
det ger avkastning (Riksdagens protokoll 5 juni 1979 s 80).  
 

Skolministern som däremot är inriktad på en medborgerlig naturvetenskaplig 
utbildning framhåller den allmänbildande uppgiften:  

 
Det gäller att bygga upp de ämneskunskaper som behövs för att fungera i det 
dagliga livet i vårt komplicerade samhälle (Riksdagens protokoll 5 juni 1979 s 
80).  
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Sammanfattningsvis kan det således konstateras att på ett liknade sätt som 
tidigare framkommer en specialiseringsdiskurs där en traditionell undervisning, 
ämnescentrerad, sammanhangslös och med hög abstraktionsnivå, framstår som 
given. Inom diskursen konstrueras studierna vidare som svåra och de länkas till 
viljeansträngning, ett mödosamt arbete, teoretisk inriktning med innötande av 
faktakunskaper samt rekrytering till vidare utbildning och arbete inom området. 
Mot detta synsätt står diskursen för medborgerlig utbildning, där en reforme-
ring av den naturvetenskapliga utbildningen är central. Här konstrueras 
studierna som något för alla elever och syftet är allmänbildning snarare än 
rekrytering. Studierna länkas till den demokratiska aspekten, möjligheten att 
följa med och delta i samhällsdebatten samt till en aktiv och kritisk samhälls-
roll. Vidare länkas den naturvetenskapliga utbildningen till förnyelse, elevernas 
egna erfarenheter, praktisk tillämpning samt en undervisning som stimulerar 
och engagerar. 

 
Rekryteringen till naturvetenskap och teknik 
Som vi sett har skolministern ovan uttryckt att den traditionella undervisningen 
inte gagnar rekryteringen, vilket därmed antyder att den förnyade undervis-
ningen torde vara positiv i detta avseende. Rekryteringen till naturvetenskap 
och teknik är dock inte någon huvudfråga för regeringen. Det framkommer 
tydligt i propositionen. Här sägs att många utgår ifrån en felaktig föreställning 
om en brist på utbildad personal inom området: 

 
Debatten om de naturvetenskapliga ämnena har fått en delvis oriktig vinkling 
genom att man ofta utgår från en påstådd brist på tekniker och naturvetare i 
framtiden. Den [sic] finns emellertid inte något som tyder på en sådan brist. 
Enligt tillgängliga uppgifter från SCB råder sedan flera år tillbaka god tillgång 
på tekniker och naturvetare. SCB:s prognoser för det närmaste decenniet visar 
en liknande situation (Prop. 1978/79:180 s 75). 

 
Propositionen kommer dock med förslag som uttryckligen sägs påverka 
rekryteringen positivt, trots att tillgången på tekniker och naturvetare anses 
tillgodosedd. Förändringen gäller högstadiets alternativkurser. Bakgrunden är 
att eleverna antingen läser allmän eller särskild kurs i engelska och matematik. 
Valet görs i årskurs 6. För att antas till gymnasieskolans naturvetenskapliga 
linje krävs särskild kurs i både engelska och matematik, till den fyraåriga 
tekniska linjen krävs särskild kurs i matematik. Enligt vad som nu föreslås 
kommer behörighetsreglerna att ändras så att kraven på särskild kurs tas bort. 
Detta uppges medföra fler sökanden. Först och främst kommer rekryteringsba-
sen att vidgas. Fler blir behöriga att söka. För det andra kommer den sociala 
snedrekryteringen att minska. Hur detta ska ske förklaras: ”Elever som har 4 
eller 5 i betyg i allmän kurs och som ofta är från lägre socialgrupp utestängs nu 
till förmån för elever med 1 eller 2 i betyg i särskild kurs” (Prop. 1978/79:180 s 
56). För det tredje uppges att könsfördelningen kommer att påverkas. Vad detta 
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betyder förklaras inte, men eftersom pojkar utgör en majoritet av det samman-
lagda elevantalet på naturvetenskaplig och teknisk linje bör resonemanget 
innebära att förändringen antas föra med sig att fler flickor kommer att söka 
linjerna. Varför andelen flickor skulle öka förefaller dock oklart.105 Hur detta 
ska ske klargörs inte. Man skriver endast: ”Den könsmässigt ojämna fördel-
ningen på teknisk och naturvetenskaplig linje kan också positivt påverkas, om 
linjevalet inte i realiteten sker i årskurs 6” (Prop. 1978/79:180 s 56).   
 

Sammanfattande analys och jämförelse 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att en könspolär diskurs kan utläsas. 
På den strukturella nivån länkas pojkar till teknik, trä- och metallslöjd samt 
arbete med hårda föremål. Flickor länkas till barnkunskap, textilslöjd och 
arbete med mjuka föremål. En tydlig strävan att ändra på denna ordning 
kommer till uttryck. De praktiska ämnen står i fokus för en stor del av resone-
mangen om hur jämställdhet ska uppnås. Den gränsuppluckrande diskursen tas 
i bruk när de olika aktörerna framför sina synpunkter och önskemål om att 
pojkar och flickor ska lära sig samma praktiska sysslor, till exempel i hemkun-
skap. Den aktuella jämställdhetsdefinitionen har även numerär fördelning, 
attityder och könsroller som centrala utgångspunkter. Diskussioner om det 
könsmönster som råder i samhället, om innehållet i skolans undervisning samt 
betydelsen av kunskaper om könsfrågor kommer i skymundan. Istället är det 
ofta den individuella nivån som fokuseras.  

Inriktningen mot den individuella nivån tar sig uttryck så till vida att ut-
gångspunkten är att eleverna ska förmås ändra på sig. Elevernas attityder ska 
påverkas så att de inte gör könsrollsbundna val. I realiteten tycks det dock 
främst vara flickor som ska stå för förändringen.  

I enlighet med att tyngdpunkten ligger på numerär fördelning ses gymnastik i 
enkönade grupper som problematisk och samgymnastik förespråkas för 
framtiden. Trots att samma undervisning förordas för flickor och pojkar, och att 
en jämn könsfördelning i alla undervisningsgrupper är en huvudprincip, görs 
undantag för slöjden. I resonemangen kring denna fråga förs diskussionen 
främst i könlösa termer, men det framkommer också att pojkar inte ska 
”tvingas” ha textilslöjd. Teknikämnet som nästan inga flickor väljer förordas 
som obligatoriskt ämne. I samband med att detta diskuteras talas det inte om 
tvång, utan om ”möjlighet”. Precis som tidigare återkommer också flickan som 
väljer tekniskt tillvalsämne eller tekniskt utbildning som sinnebilden för eleven 
som gör ett könsöverskridande val. I detta sammanhang framförs uppfattningen 
att flickor bör välja ”friare”. 

                                                      
105 Fler pojkar än flickor valde visserligen särskild kurs i matematik, men i gengäld 
valde fler flickor särskild kurs i engelska (Brännström 2006 s 16). En ökad behörighet 
att söka en könskodad utbildning medför inte heller självklart en ökad sökfrekvens. 
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I diskussionerna om den naturvetenskapliga undervisningen i övrigt fram-
kommer specialiseringsdiskursen inom vilken studierna konstrueras som svåra 
och mödosamma. Vidare länkas teoretisk undervisning, ett nötande av 
faktakunskaper samt rekrytering och en fortsatt bana inom naturvetenskap 
samman inom diskursen. Mot detta sätt att se på den naturvetenskapliga 
undervisningen inom grundskolan står diskursen för medborgerlig bildning, 
vilken är inriktad på en aktiv och kritisk samhällsroll. Inom denna diskurs 
länkas den naturvetenskapliga utbildningen till förnyelse, elevernas egna 
erfarenheter, praktisk tillämpning samt en undervisning som stimulerar och 
engagerar. Då en inkluderande undervisning för alla medborgares behov 
framhålls kan diskursen möjligtvis tolkas som en utmaning mot områdets 
manliga könskodning. 

 
 
 

*  
 
 
 
Under 1980-talet fokuseras könsskillnader allt mer. I skolan lyfts särundervis-
ning fram, men i en annan variant än den särundervisning som var aktuell 
under seklets första hälft. Under 1980-talet är det inte frågan om att hålla könen 
helt åtskilda utan snarare att skapa könsuppdelade grupper temporärt, till 
exempel i den naturvetenskapliga undervisningen (Jfr Wernersson 1991). 
Dessutom startas särskilda teknikkurser för flickor i stor skala utanför skolans 
vanliga undervisning. Från statens håll anslås pengar för att kommunerna ska 
kunna bedriva dessa kurser, främst under sommartid, och dessa anslag kommer 
att fortsätta många år framåt (SOU 2004:43 s 149f). 

Även Arbetsmarknadsverket satsar stora pengar på att få fler kvinnor att välja 
tekniska yrken och teknisk utbildning. 1983 startar en kampanj med namnet 
Fler kvinnor till industrin. Kampanjen har två mål. För det första att få fler 
flickor och kvinnor att välja industrin och för det andra att ”långsiktigt förändra 
verkligheten så att det i framtiden blir enklare för flickor att välja teknik” 
(Näslund 1985 s 5). I en skrift från skolöverstyrelsen (1986) förklaras varför 
just flickor och teknik står i fokus när det gäller kampanjer både inom och 
utanför skolan. Forskning har visat att skolan ”cementerar invanda könsrolls-
uppfattningar” (a.a. s 1) trots att uppdraget är det motsatta. Med tanke på 
utvecklingen inom arbetsmarknaden sägs detta vara allvarligt. Den kvinnliga 
delen av den könssegregerade arbetsmarknaden krymper, efterfrågan på 
arbetskraft inom vård, handel och kontor minskar. Samtidigt ökar behovet av 
tekniker. För Sveriges tekniska utvecklings skull behövs även kvinnors bidrag.  

Enligt skriften beror svårigheterna att få flickor att intressera sig för naturve-
tenskap och teknik dels på att flickorna har ett bristande självförtroende när det 
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gäller området, dels på att undervisningen läggs upp på ett sätt som inte 
intresserar de kvinnliga eleverna. Dessutom uppges läromedlen i de tekniska 
och naturvetenskapliga ämnena presentera fenomen på ett sammanhangslöst 
sätt. Dessa läromedel förmedlar att ämnena inte har mycket med det levande 
livet att göra, följden blir att många elever upplever området som ointressant 
och således stöts bort (a.a.).           

De ovan presenterade ”tankar i tiden” märks i 1990-talets skolpolitiska 
dokument. Dessa dokument redovisas i nästa kapitel. 
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10  1992-1994                                        
SKOLANS BIDRAG TILL OBALANS   

Samtidens Sverige 
Följden av riksdagsvalet 1991 blir att andelen kvinnliga ledamöter sjunker för 
första gången sedan 1928 (SOU 2005:66 s 305). Kvinnorna kommer att utgöra 
33 procent och männen 67 procent av andelen ledamöter i riksdagen. Detta 
valresultat resulterar i en mobilisering av kvinnor inom hela landet. Dessutom 
bildas nätverket Stödstrumporna som hotar att starta ett kvinnoparti om inte de 
etablerade partierna nominerar fler kvinnor och säkerställer att även kvinnor får 
maktpositioner inom politiken. Dessa påtryckningar och en stark opinion för en 
jämnare representation ger resultat (Pincus 1998 s 20; Bergqvist 1999 s 198ff). 
Nästkommande val, 1994, ökar kvinnornas representation till 40 procent. 60 
procent av ledamöterna är således män (SCB 2008). När regeringen bildas 
1991 blir andelen kvinnor 38 procent och andelen män 62 procent. Den nya 
regering som utses efter valet 1994 består av hälften kvinnor och hälften män. 
Förvärvsfrekvensen för kvinnor i åldrarna 20-64 år är 85 procent för kvinnor 
och 90 procent för män (SOU 2005:66 s 149). 
 
Arbetet med en ny läroplan börjar 
Våren 1991 beslutas att en utredning med uppdraget att arbeta fram ett nytt 
läroplansförslag ska tillsättas. I direktiven anges att uppläggning och genomfö-
rande av undervisningen ska innebära att jämställdhet mellan pojkar och flickor 
beaktas (SOU 1992:94 s 324). Utredningen som tillsätts kallar sig läroplans-
kommittén och påbörjar sitt arbete. Efter regeringsskiftet under hösten får 
utredningen nya direktiv och delvis ny sammansättning (SOU 1992:94 s 329). I 
de nya direktiven tas temat flickor och naturvetenskap och teknik upp. Det 
framhålls att elevernas olika intressen till exempel för naturvetenskap eller 
humaniora måste stimuleras så tidigt som möjligt. I sammanhanget får skolan 
kritik:  

 
Mycket tyder på att grundskolan misslyckats med att ta tillvara och utveckla 
det intresse för naturvetenskap och teknik som finns hos barn i tidig ålder, inte 
minst hos flickor (SOU 1992:94 s 336).  
 

Vid denna tid kan utgångspunkten att skolan bidrar till att upprätthålla 
asymmetrin mellan könen skönjas. Denna obalans tas upp av betänkandet och 
den lyfts fram i de dokument som följer, även om meningarna tycks vara 
delade om hur den ska tolkas.  
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Detta kapitel består av tre delar. I den första delen redovisas betänkandet som 
kommer 1992. Därefter behandlas förslag och debatt som följer 1993. Slutligen 
presenteras den rapport från år 1994 som fått i uppdrag att klargöra hur skolan 
ska förhålla sig till frågor om kön.  

Betänkande år 1992 – Värdegrund för skolan 
Läroplanskommittén presenterar sitt betänkande, Skola för bildning, SOU 
1992:94, hösten 1992. Jag ska i detta delkapitel först ta upp hur jämställdhet 
diskuteras i betänkandet. Vidare redovisas hur flickors och pojkars skilda 
villkor behandlas. Här framkommer att utredningen har tagit intryck av den 
forskning som visat att kvinnliga och manliga elever tilldelas olika utrymme i 
skolan. Därefter behandlas uppgiften att ta tillvara flickors intresse för 
naturvetenskap. I detta sammanhang sticker en utförlig behandling av teknik-
ämnet ut. I betänkandet diskuteras ämnet genomgående med en tydlig marke-
ring att både flickor och pojkar ska inkluderas i förhållande till ämnet. Delka-
pitlet avslutas med en sammanfattande analys och jämförelse. 

Jämställdhetsmålet – en del av värdegrunden 
I betänkandet får frågor om kön en mycket liten plats. Detta trots att jämställd-
het mellan kvinnor och män ingår i den värdegrund106 som utredningen 
lanserar i sitt läroplansförslag. Under rubriken ”Skolans värdegrund och 
uppgifter” anges: ”Skolan skall verka för jämställdhet mellan kvinnor och 
män” (SOU 1992:94 s 147). Hur jämställdhet ska förstås diskuteras inte. Ändå 
uppges att lärare ska kunna klargöra värdegrunden och diskutera den med sina 
elever (SOU 1992:94 s 152). Vidare nämns att alla elever, ”oberoende av kön, 
geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden” (SOU 1992:94 
s 147), har rätt till likvärdig utbildning enligt skollagen. I läroplansförslaget 
anges även kort att alla som arbetar i skolan ska ”bidra till att motverka sådana 
begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön eller 
social eller kulturell bakgrund (SOU 1992:94 s 155). Utredningen återkommer 

                                                      
106 Begreppet värdegrund kan jämföras med begreppet grundvärden som diskuteras i 
propositionen från 1962. I den skriver regeringen: ”Respekten för sanning och rätt, för 
människans egenvärde, för människolivets okränkbarhet och därmed för rätten till 
odelad personlig integritet representerar så omistliga tillgångar, att de kan sägas utgöra 
några av de grundvärden [min kursivering] som måste få bestämma skolans mål och 
undervisningens innehåll och inriktning. Även om i övrigt det mesta är föränderligt i 
utvecklingssamhället ges det vissa grundvärden, som aldrig förlorar sitt innehåll eller 
giltighet” (Prop. 1962:54 s 71). 
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till vikten av att både läroplaner och kursplaner är mycket tydliga angående 
sina riktlinjer. Att de ovan nämnda skrivningar inte diskuteras tyder på att både 
formuleringarnas och jämställdhetsbegreppets innebörd tas för given.   

Jämställdhet nämns i relation till hemkunskap och barn- och ungdomskun-
skap (SOU 1992:94 s 211, 201). Vidare uppges att ”ämnena slöjd, hemkunskap 
och barn- och ungdomskunskap genom sitt innehåll är av stor betydelse för att 
bryta etablerade könsrollsmönster” (SOU 1992:94 s 266-267). Detta tyder på 
att förändrade könsmönster, åtminstone delvis, knyts till familj och familjeliv. 
Inriktningen mot familjelivet framträder när praktiska hemsysslor och samarbe-
te lyfts fram i samband med hemkunskap (SOU 1992:94 s 211f). I samband 
med hemkunskap och slöjd anges att båda könen ska lära sig såväl traditionellt 
kvinnliga som manliga uppgifter (SOU 1992:94 s 211, 247). En tolkning är att 
beteckningen ”traditionellt” är en markering att uppgifternas könskodningar 
betraktas som konventioner.  

När det gäller slöjdämnet anges under rubriken ”Genomförande”:  
 

Eleven skall bli förtrogen med grundläggande metoder inom slöjdområdet. 
Han/hon skall också inhämta kunskaper om material och om hur verktyg, red-
skap och maskiner fungerar samt tränas att tolka ritningar och instruktioner. 
Arbetet i slöjdsalen skall skapa möjligheter för eleven att reflektera och tänka 
kritiskt, ta initiativ och eget ansvar (SOU 1992:94 s 248).  

 
Att eleven i citatet ovan betecknas han/hon förefaller vara en markering att 
både flickor och pojkar avses. Skrivningen om att tolka ritningar och instruk-
tioner för dock främst tankarna till den manligt könskodade träslöjden, medan 
en formulering om mönster (sömnad) och beskrivningar (stickning, virkning) 
hade fört tankarna till den kvinnligt könskodade textilslöjden. Detta antyder 
möjligen att formuleringen trots allt är gjord utifrån en manlig norm. 

Barn- och ungdomskunskap är en omarbetning av den tidigare barnkunska-
pen. Ämnet är det ena av två ämnen som lyfts fram i betänkandets sammanfatt-
ning som exempel på ämnen som föreslås få både ny benämning och ny 
inriktning (SOU 1992:94 s 21). Det andra exemplet, teknikämnet, ska jag 
återkomma till. Barn- och ungdomskunskapen föreslås bli mer inriktat på de 
ungas liv och relationer. Eleverna ska få tillfälle att diskutera för dem aktuella 
frågor. Under rubriken ”Ämnets syfte och roll” uppges att ämnet ska ”bidra till 
att underlätta tonåringens integration i vuxenlivet och främja jämställdheten” 
(SOU 1992:94 s 201). Det framhålls att ”båda könens perspektiv” (SOU 
1992:94 s 201) ska belysas. Vad detta innebär förklaras inte. Att både könens 
perspektiv framhålls i just detta ämne kan höra samman med att eleverna ska 
diskutera samlevnad och relationer, något som förknippas mer med kvinnor än 
med män. Ämnet barnkunskap är dessutom kvinnligt könskodat. Att lyfta fram 
”båda könens perspektiv” kan därmed tolkas som ett sätt att lyfta fram de 
manliga elevernas synpunkter. 
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En förståelse av bristande jämställdhet som en fråga om könsroller kan 
skönjas när samhällslära tas upp. Benämningen samhällslära föreslås för de 
samhällsorienterade ämnena i år 1-5. I betänkandet anges att ämnet bland annat 
ska ge eleverna tillfälle att reflektera över sina egna roller som pojkar och 
flickor (SOU 1992:94 s 246). I detta fall är det således den individuella nivån 
som fokuseras. Det snäva synsättet där pojkar och flickor frikopplas från skolan 
och samhället har emellertid delvis fått ge vika för en bredare utgångspunkt. 
Detta förefaller hänga samman med de vid den här tiden väl spridda forsk-
ningsrönen som har påvisat att skolan inte är något föredöme i jämställdhetsav-
seende. Som tidigare nämndes talade skolöverstyrelsen (1986) om att skolan 
förstärker traditionella könsmönster, något som forskningen visat. I direktiven 
till kommittén har det dessutom antytts var ansvaret ska förläggas i formule-
ringen som nämner skolans misslyckande med att ta till vara flickors intresse 
för naturvetenskap och teknik. Vad forskning har visat när det gäller könsrela-
tioner i skolan och hur denna kunskap kan utläsas i betänkandet ska tas upp i 
följande avsnitt.  

 

Skilda villkor för flickor och pojkar 
Betänkandet tar upp klassrumsforskning som visar att pojkar och flickor 
behandlas på olika sätt i skolan. I detta sammanhang vänder man sig mot den 
asymmetriska situationen. I ett annat fall ger beskrivningen en ofullständig bild 
av historiska förhållanden. I resonemangen om mäns och kvinnors skilda 
villkor kan både den gränsuppluckrande och den könspolära diskursen 
uttolkas. Detta ska utvecklas nedan. 

Flickors och pojkars villkor i skolan berörs när klassrumsforskning tas upp. 
Vilka forskare som åsyftas nämns inte, men ett exempel på en mycket spridd 
studie är språkforskarna Jan Einarssons & Tor Hultmans God morgon pojkar 
och flickor – om språk och kön i skolan. Dessa forskare har konstaterat att 
skolan både håller sig med ”en öppen läroplan som föreskriver arbete för 
jämställdhet mellan könen och en dold som motarbetar detta syfte” (Einarsson 
& Hultman 1984 s 231).107 Forskarna visar bland annat hur skolan låter pojkar 
                                                      
107 I studien konstateras bland annat att pojkar vänjer sig vid att ta sig friheter och att 
stå i centrum. Flickor får ett mindre utrymme och tilldelas en åskådarroll. Det tålamod 
och den förnöjsamhet som flickor tränas i kan visserligen få till följd att de klarar 
skolan bättre, skriver forskarna. ”Men efter skoltiden visar det sig vanligen snabbt att 
samma egenskaper har ett högst begränsat värde för den som vill forma sig ett aktivt 
och självständigt liv” (Einarsson & Hultman 1984 s 231).  

Andra spridda rön vid den här tiden är också pedagogen Inga Wernerssons (1977 s 
215 ff) resultat i avhandlingen Könsdifferentiering i grundskolan. I studien framgår 
bland annat att pojkars och flickors aktivitet i klassrummet uppfattas på olika sätt, att 
pojkar och flickor behandlas på skilda sätt av lärare samt att pojkars dominans i 
klassrummet uppfattas som normal. 
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som grupp dominera på olika sätt. Utredningen förefaller syfta på dessa och 
liknande forskningsrön när den skriver: 

 
Med utgångspunkt i den forskning som utförts kring könsskillnader i klass-
rumsmiljö, är det väsentligt att pojkar inte tillåts dominera på flickornas be-
kostnad. Förslagen till den del av läroplanerna som rör elevernas ansvar och 
inflytande är utformade med bl.a. dessa utgångspunkter (SOU 1992:94 s 105-
106).                              

 
Det förslag som nämns i citatet ovan formuleras sedan på följande vis: 

 
Läraren skall      […] 
* se till att alla elever oavsett kön och social och kulturell bakgrund får ett re-
ellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll och att 
detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad 
* aktivt verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och ut-
rymme i undervisningen (SOU 1992:94 s 153). 

 
I detta sammanhang är det således tydligt att betänkandet lyfter fram, synliggör 
och utmanar den asymmetriska könsrelationen. Det anges att skolan ska verka 
för att flickor och pojkar får lika stort inflytande i fortsättningen, vilket vittnar 
om att resonemanget sker utifrån den gränsuppluckrande diskursen. (Jfr även 
SOU 1992:94 s 105f.) 

Utredningen har således satt ljuset på asymmetrin i samband med fördelning-
en av utrymme i klassrummet. Däremot förbigås den asymmetri som har 
präglat skolväsendet historiskt när matematikämnets rötter beskrivs. Bakgrun-
den är att man betonar vikten av att lärare har kunskap om skolämnena som 
historiska produkter (SOU 1992:94 s 54). I samband med matematikämnet görs 
därför en kort bakgrundsteckning som tar upp att den tidiga folkskolan gjorde 
skillnad på de två skolämnena räkning och geometri. I sammanhanget anges att 
flickorna var ”befriade” (SOU 1992:94 s 178) från geometriundervisning. Med 
detta ordval låter det nästan som att flickor fick en förmån, trots att det snarare 
handlade om en stark nedvärdering av det kvinnliga intellektet (Jfr Walkerdine 
2005/1998 s 34ff; Schiebinger 1999 s 171; Schånberg 2004 s 45).108 

Svenska är ett annat ämne där kön tas upp och där skilda villkor för kvinnor 
och män nämns. I det förslag till kursplan som presenteras berörs att kvinnors 
och mäns livsvillkor har varierat historiskt och att de varierar med avseende på 
olika samhällen. Detta görs i samband med att syftet med att läsa skönlitteratur 
behandlas: ”Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns 
livsvillkor under olika tider och i olika länder” (SOU 1992:94 s 192). Vidare 
                                                      
108 Skrivningen kan jämföras med hur Wallby, Carlsson & Nyström (2001) formulerar 
sig: ”Geometri var länge ett område i matematik som var förbehållet pojkar” (a.a. s 
161).   
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anges att bland de mål för svenskämnet som eleven ska ha uppnått i slutet av 
nionde skolåret är ett mål att eleven ska ”förstå att människor kan tala och 
skriva olika, t.ex. beroende på var de bor i landet, hur gamla de är och om de är 
män eller kvinnor” (SOU 1992:94 s 194).  

Således läggs stor vikt vid att eleverna ska lära sig om könsskillnader i 
samband med språkligt användande. En tolkning är att detta knyter an till en 
vid den här tiden vanlig uppfattning att kvinnor och män har olika språk. 
Uppfattningen har fått stor spridning genom bästsäljande litteratur av typen 
Män är från Mars, kvinnor från Venus av John Gray. Resonemanget utgår ifrån 
den könspolära diskursen och innebär att män är på ett sätt och kvinnor är på 
ett motsatt vis vilket också får till följd att könen får olika språk.109  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att asymmetrin som innebär att 
pojkar har getts mer utrymme i skolan lyfts fram i ljuset medan den historiska 
diskrimineringen av kvinnliga elever förbises. Både den gränsuppluckrande 
och den könspolära diskursen kan också utläsas.  
 

Uppgiften att tillvarata flickors intresse för naturvetenskap 
Som nämndes inledningsvis angavs i utredningens direktiv att frågan om 
flickor och området naturvetenskap och teknik skulle behandlas. Skolans 
uteblivna framgång med att tillvarata flickors intresse för området nämndes, 
och särskild vikt kan därmed sägas ha lagts vid frågan. När utredningen 
behandlar de naturvetenskapliga ämnena skjuts dock frågan om både flickors 
och pojkars engagemang på framtiden. I den inledande kommentaren om dessa 
ämnen sägs:  

 
 

                                                      
 
109 Forskare som kritiserat resonemanget om kvinnors och mäns olika språk framhåller 
att även om skillnader förekommer, förbleknar dessa i jämförelse med överlappningen i 
språkbruk mellan könen. Genom att hävda att män är på ett enda bestämt sätt och 
kvinnor på ett enda motsatt sätt förstärks stereotypa bilder av kvinnor och män. Tesen 
om olika språk tar dessutom varken hänsyn till kvinnors och mäns olika villkor eller till 
kontexten i övrigt. Istället framstår de stereotypa bilderna som naturgivna. Andeme-
ningen blir, så här är det och så här bör det också vara (Crawford 1995 s 89f; Johansson 
T. 2000 s 133ff; Connell 2003 s 71ff; Edlund, Erson & Milles 2007 s 56ff). 

Enligt Mary Crawford (1995) lanserades idén om att kvinnor har ett annat språk än 
män 1973 av Robin Lakoff, och föreställningen fick ett mycket stort inflytande inom 
den lingvistiska forskningen under 1970- och 80-talet. När könsskillnader i språk mäts 
och betonas, utan att detta relateras till könsordningen, social kontext och kvinnors och 
mäns olika villkor, gör man sig emellertid enligt Crawford skyldig till det psykologer 
kallar fundamentalt attributionsfel (fundamental attribution error). Detta innebär att 
orsaken kopplas till något hos individen istället för till situationen. 
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Det finns ytterligare ett skäl att inom ramen för höstens arbete i naturkun-
skapsämnena skapa utrymme för en fördjupad diskussion om dessa ämnens 
innehåll och struktur. Uppgiften att hos både pojkar och flickor skapa ökat in-
tresse för naturvetenskapliga ämnen, framför allt fysik, måste särskilt beaktas 
(SOU 1992:94 s 223). 

 
I citatet ovan lyfts fysikämnet fram särskilt. En tolkning är att det har att göra 
med att fysik är det ämne som är starkast manligt könskodat.  

Enligt utredningens direktiv ska inget färdigt förlag till kursplan redovisas, 
men däremot förslag på huvudsakligt innehåll (SOU 1992:94 s 196). När det 
gäller det naturvetenskapliga områdets syfte och roll anges att ett syfte är att 
eleverna ska kunna delta i miljödebatten och kunna fatta övervägda beslut, 
vilket är i linje med diskursen om medborgerlig bildning. Vidare sägs det vara 
angeläget att tillräckligt många går vidare till specialiserade studier inom 
området (SOU 1992:94 s 223). Detta antyder att specialiseringsdiskursen är en 
utgångspunkt, vilket dock motsägs av att det tal om naturvetenskap som särskilt 
svårt, krävande och mödosamt som utmärker diskursen inte finns med i 
sammanhanget. 

Det framhålls att behandlingen av naturkunskapsämnena (naturlära i år 1-5 
och sedan fysik, kemi och biologi) är preliminär då teknikämnet har brutits loss 
och behandlas för sig. En noggrannare samordning måste därför göras (SOU 
1992:94 s 222). När det gäller teknikämnet förordas ett namnbyte. Ämnet 
föreslås byta namn till teknik och miljö. Det är dock inte bara namnet som 
föreslås bytas ut. En ny inriktning och ett nytt innehåll presenteras. Det 
omarbetade teknikämnet ges ett förhållandevis stort utrymme. Teknik definie-
ras som ”människans metoder att tillfredsställa vissa önskningar och behov 
genom att tillverka och använda fysiska föremål” (SOU 1992:94 s 253).  

I redogörelsen för inriktning och innehåll framhålls att både kvinnor och män 
har uppfunnit och utvecklat olika tekniker, vilket indikerar att man är mån om 
att vidga teknikämnets innehåll och könskodning. Resonemanget om ämnet 
sker utifrån den gränsuppluckrande diskursen, vilket förefaller vara mycket 
medvetet. I den inledande kommentaren beskrivs den tekniska kulturens tidiga 
företrädare. Att de var både kvinnor och män nämns explicit: ”Den tekniska 
kulturens pionjärer är vanligen okända. Tekniken har historiskt utvecklats av 
män och kvinnor, anonyma genier som utan teoretiskt kunnande och formell 
skolning gjort helt epokgörande insatser” (SOU 1992:94 s 252). Vidare anges 
att olika tekniker förbättrades genom att dessa pionjärer prövade sig fram. De 
torkade, saltade och frös ner. Olika sätt att konservera kött och fisk utveckla-
des. Brödbak, ölbryggning och vinjäsning var andra metoder som förädlades. 
Pionjärerna kom underfund med sådant som hur metall kunde utvinnas ur 
malmer. Jordbrukredskap uppfanns och förbättrades. Annat som utvecklades 
var olika tillvägagångssätt för att underlätta vid konstruktioner och byggen av 
hus, fartyg, kanaler och hamnar. De lärde sig spinna ull, väva linne, göra 
pergament och papper, tillverka glas, porslin och mycket mer. Således anges 
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exempel från både kvinnligt och manligt könskodade områden. Utredningen 
konstaterar att det för det mesta är okänt vem som gjorde alla dessa uppfin-
ningar och utvecklade teknikerna. Det skrevs aldrig ner och detta har fått till 
följd att den tekniska kulturen har förbisetts: ”Människornas historia är i allt 
väsentligt det skrivna ordets historia. Teknikens män och kvinnor kunde oftast 
varken läsa eller skriva. De lämnade sällan något skriftligt efter sig. Därför har 
den tekniska kulturen hittills försummats i den av skriftlig tradition präglade 
akademiska kulturen” (SOU 1992:94 s 252). 

När ämnets huvudsakliga innehåll anges tas utvecklingshistoriska exempel 
upp som ett av områdena. I detta sammanhang sägs att undervisningen ska ta 
upp den tekniska utvecklingen genom att visa på utvecklingskedjor. Även här 
är de exempel som anges från både kvinnligt och manligt könskodade områden, 
till exempel: 

 
Verktyg. Från stenyxor, via verktyg av järn och enkla verktygsmaskiner till 
robotar och integrerad industriell produktion av t.ex. trähus eller bilar (SOU 
1992:94 s 257). 
 
     […] 
 
Beklädnadsindustri. Från att garva läder, spinna upp, väva tyger till konstlä-
der, syntetfiber och modern textilindustri. Från att tvätta i aska och lut till 
tvättmaskiner och kemisk tvätt (SOU 1992:94 s 257). 

 
I det avsnitt som behandlar ämnets syfte och roll anges att eleverna för sin 
omvärldsorientering behöver ha kunskaper om den tekniska utvecklingen och 
hur den påverkar människa, samhälle och natur. Ämnet kompletterar också 
andra ämnen när det gäller miljökunskaper. Dessutom lyfts den personliga 
aspekten fram, att ämnet ska ge eleverna möjlighet till glädje över sina 
upptäckter och insikter anges. Vidare kan diskursen om medborgerlig bildning 
utläsas när den demokratiska aspekten tas upp. I sammanhanget nämns att 
ämnet ska ge kunskaper som underlättar deltagandet i både samhällsdebatten 
och demokratiskt beslutsfattande. Även specialiseringsdiskursen antyds när det 
uppges att det är angeläget att ett tillräckligt stort antal elever går vidare till mer 
specialiserade studier inom området (SOU 1992:94 s 253). Men på samma sätt 
som redovisades när det gällde de övriga naturvetenskapliga ämnena saknas det 
som utmärker diskursen. Här sägs ingenting om att ämnet skulle vara särskilt 
svårt, krävande och mödosamt. 
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Sammanfattande analys och jämförelse 
Den könspolära diskursen kan uttolkas när svenskämnet diskuteras med 
formuleringar som knyter an till tidstypiska föreställningar om mäns och 
kvinnors olika språk. I linje med den gränsuppluckrande diskursen framhålls 
att både pojkar och flickor ska lära sig såväl kvinnligt som manligt könskodade 
sysslor. En utjämning förespråkas också beträffande elevernas inflytande och 
utrymme. Utredningen tar upp att klassrumsforskning pekat på en asymmetri 
som tar sig uttryck på så sätt att pojkar tillåts dominera på flickors bekostnad. 
På symbolisk nivå länkas pojkar till ett större och flickor till ett mindre 
utrymme och inflytande i klassrummet. Detta lyfts fram, synliggörs och 
framstår som illegitimt, vilket innebär att asymmetrin utmanas. Vidare föreslås 
också att det i läroplanen ska stipuleras att flickor och pojkar ska ha lika stort 
inflytande och lika stort utrymme i klassrummet. Däremot förbises asymmetrin 
i den historiska beskrivningen av matematikämnet. Det kvinnligt könskodade 
barnkunskapsämnet förordas få nytt namn och ett nytt innehåll. Namnet 
föreslås bli barn- och ungdomskunskap. Ämnesinnehållet ska vara mer inriktat 
på de ungas liv och relationer. I detta sammanhang framhålls båda könens 
perspektiv, vilket kan tolkas som ett sätt att lyfta fram de manliga elevernas 
synpunkter. Åtgärden riktar sig mot strukturell nivå. 

När de naturvetenskapliga ämnena naturlära, fysik, kemi och biologi behand-
las skjuts uppgiften att skapa ett ökat intresse för både flickor och pojkar på 
framtiden. Vidare anges att ett syfte med dessa skolämnen är att eleverna ska 
kunna delta i miljödebatten och kunna fatta övervägda beslut, vilket visar att 
diskursen om medborgerlig bildning kommer till uttryck.   

Teknikämnets ges en ny inriktning och ett nytt innehåll. Ämnet intar en 
särställning i och med den utförliga behandlingen. Stor vikt läggs vid att 
innehållet ska tas från både kvinnligt och manligt könskodad verksamhet, vilket 
är i enlighet med den gränsuppluckrande diskursen. Hur detta är tänkt diskute-
ras utförligt. Denna åtgärd riktar sig således mot både strukturell och symbolisk 
nivå. Förändringen av teknikämnet har stora likheter med hur skolkommissio-
nen i betänkandet från 1948 föreslog ämnet hemkunskap och hemreparationer 
med ämnesinnehåll från både manligt och kvinnligt könkodad verksamhet. Det 
nya teknikämnet föreslås kallas teknik och miljö. När ämnets syfte anges kan 
diskursen om medborgerlig bildning utläsas. 

Det kan också konstateras att de två ämnena, barnkunskap och teknik, som 
har reformerats och getts nytt innehåll kan sägas representera ”prototyp-paret” 
för könskodad verksamhet. 

 
 

* 
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Utredningen sänds på sedvanligt sätt ut på remissrunda. Därefter formulerar 
regeringen sin proposition.110 Den är färdig i maj 1993. Propositionen, de 
riksdagsmotioner som följer samt debatten i riksdagen presenteras i nästa 
avsnitt.  
 

Förslag  och  debatt  år  1993  –  Många  tolkningar  i 
omlopp 
I det föregående beskrevs att jämställdhetsbegreppet inte diskuterades i 
betänkandet från 1992. Innebörden föreföll tas för given. Även i den skolpoli-
tiska debatten är innebörden otydlig. Flera sätt att använda begreppet kan 
utläsas vilket jag ska visa nedan. Därefter behandlas diskussionerna om 
naturvetenskap och teknik. 

Jämställdhetsbegreppet – självklart och oklart 
I debatten används ordet jämställdhet på olika sätt. För det första kan det 
användas på ett sätt som indikerar en sammanblandning mellan jämställdhet 
(som avser mäns och kvinnors villkor) och det bredare begreppet jämlikhet. För 
det andra kan begreppet nämnas, mer eller mindre i förbifarten, som om 
innebörden vore självklar. För det tredje kan jämställdhet ha en tydlig koppling 
till familjen och heterosexuella parrelationer. För det fjärde kan flickors och 
pojkars olika villkor beskrivas som en orättvisa och en jämställdhetsfråga. I 
detta sammanhang syftar jämställdhet på lika möjligheter för flickor/kvinnor 
och pojkar/män. För det femte kan innebörden i jämställdhetsbegreppet 
problematiseras och otydligheten påtalas. Nedan ska jag redogöra för dessa fem 
olika resonemang. Därefter visas hur avstånd tas ifrån skolans tidigare vana att 
se flickor som problem. Förfarandet att ensidigt ifrågasätta kvinnliga elevers 
val kritiseras, men samma typ av förfarande gestaltas också på ett mer implicit 
sätt när det gäller kvinnors val att arbeta inom barnomsorg och skola. 
 
Fem olika sätt att använda jämställdhetsbegreppet 
När det gäller de olika sätten att använda jämställdhet kan det först konstateras 
att en sammanblandning mellan jämställdhet och jämlikhet kan utläsas i 
riksdagsdebatten (Riksdagens protokoll 1993/94:43 s 54, 98 ). Ett exempel ges 
när en ledamot diskuterar argumenten mot betyg i skolan och betygsmotstån-
darna avfärdas. Talaren påstår att Sverige är det enda land i världen där betygen 
ifrågasätts. Orsaken kopplas till en strävan efter att alla ska uppfattas som lika. 

                                                      
110 Inkomna remissyttranden tas upp i särskild bilaga, Bilaga till regeringens proposi-
tioner 1992/93:220 och 1992/93:250 om nya läroplaner och nytt betygssystem. 
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Talaren säger: ”Jag kan inte finna någon annan orsak till det än att det är något 
slags rudiment av en jantelags- och jämställdhetsdiskussion, som går ut på att 
människor blir lika långa, lika tjocka och lika dumma, om man inte mäter 
längden och vikten på dem” (Riksdagens protokoll 1993/94:43 s 54). 

Jämställdhet nämns som om innebörden vore given i både propositionen, 
motioner och riksdagsdebatten (Prop. 1992/93:220 s 18, 105; Motion 
1993/94:Ub1; Motion 1993/94:Ub17; Motion 1993/94:Ub31; Riksdagens 
protokoll 1993/94:43 s 50, 72, 92, 104, 111). Ett exempel på detta ges i 
propositionen när en mening om jämställdhet utgör ett eget fristående stycke: 
”Skolan skall verka för jämställdhet mellan kvinnor och män” (Prop. 
1992/93:220 s 105). Ett annat exempel är när en talare i riksdagsdebatten 
nämner de frågor partierna är eniga om; det ökade lokala inflytandet, att 
stadieindelningen upphör, att språken lyfts fram, skolans ansvar att motverka 
mobbning och vikten av att skolan arbetar för en ökad jämställdhet mellan 
pojkar och flickor (Riksdagens protokoll 1993/94:43 s 72). 

Att jämställdhet, eller kanske snarare bristande jämställdhet, främst kopplas 
samman med familjen och heterosexuella parrelationer kan uttolkas i motioner 
och riksdagsdebatt. Till exempel sägs i en motion att ämnet barn- och ung-
domskunskap ska ge kunskaper om sex och samlevnad och därigenom främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män (Motion 1993/94:Ub1 s 7), i en annan 
motion antas brist på förståelse för jämställdhet kunna leda till konflikter, våld 
och skilsmässor (Motion 1993/94:Ub20) och i en tredje motion kopplas 
jämställdhet till omsorgen om barnen (Motion 1993/94:Ub30).  

Ytterligare ett sammanhang där bristande jämställdhet berörs är i samband 
med informationsteknologins utveckling. I propositionen framhålls att den nya 
tekniken kan användas som verktyg för att förnya undervisningen och göra den 
mer spännande. I samband med detta konstateras att vissa elever har fått ett 
försprång genom att de redan nu har en vardaglig kontakt med den nya 
tekniken.111 Regeringen skriver: ”Här ryms både ett rättvise- och ett jämställd-
hetsproblem. Många ungdomar – en övervägande del är pojkar – får i hemmet 
tillgång till och erfarenhet av datorteknik, medan andra helt saknar tillgång till 
sådant” (Prop. 1992/93:220 s 14). Skrivningen vittnar om att jämställdhet här 
syftar på lika möjligheter och i sammanhanget nämns rättvisa.112 En sådan 
definition kan även utläsas i en motion som nämner lika rättigheter och ansvar 
för kvinnor och män (Motion 1993/94:Ub20). Även i ett annat sammanhang i 
propositionen omnämns jämställdhet som kvinnors och mäns lika rättigheter 

                                                      
111 Pedagogen Anne-Mari Folkesson (2004 s 138) som har undersökt datoranvändande  
i undervisningen pekar på att den efterfrågan på datorer i skolan som hördes när få barn 
hade dator hemma (vilken exemplifieras ovan), med tiden har bytts mot en motsatt 
åsikt, att barn sitter tillräckligt mycket vid datorn hemma. Folkesson menar dock att 
datorn hemma och datorn i skolan används på olika sätt och för olika syften. 
112 Exemplet tas också upp i SOU 1992:94 s 96. Men formuleringen om rättvisa nämns 
endast i propositionen. 
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och möjligheter. Det handlar då om värdegrunden och att den inte ska ses som 
förhandlingsbar. Jämställdhet är ett av de ”oförytterliga värden” (Prop. 
1992/93:220 s 18) som måste försvaras. Det finns värden som skolan måste stå 
upp för. Demokrati innebär inte att majoriteten alltid har rätt. Respekten för 
minoriteten får inte åsidosättas. 

 
På samma sätt kan sägas att kravet på att skolans undervisning skall vara allsi-
dig och neutral i åskådningsfrågor, inte får innebära att varje åsikt och stånd-
punkt är lika god som en annan. Tvärtom har skolan en uppgift i att aktivt 
motarbeta åsikter och uttrycksformer som träder andra förnär och som strider 
mot grundläggande värderingar kring människors lika värde och kvinnors och 
mäns lika rätt och möjligheter  (Prop. 1992/93:220 s 19-20). 

 
Det som är vanligast förekommande i debatten är att jämställdhet nämns utan 
någon närmare precisering. Även när lika rättigheter och möjligheter för 
kvinnor och män lyfts fram kvarstår en oklarhet angående vad det innebär mer 
konkret. Innebörden förefaller tas för given. Ett sådant synsätt delas hur som 
helst inte av alla. Från andra håll kommer krav på klargörande och behovet av 
en diskussion om jämställdhetsbegreppets innehåll påtalas. Flera remissinstan-
ser har ifrågasatt de otydliga skrivningarna i betänkandet. I propositionen 
uppges att bland andra Umeå universitet och Sveriges Förenade Studentkårer 
(SFS) har kommit med kritik. Man tar upp att betänkandet anger att skolan ska 
verka för jämställdhet utan att föra någon diskussion om frågan (Prop. 
1992/93:220 s 43). Andra remissinstanser påtalar att flickors och pojkars 
ojämlika villkor bör klargöras.113  Även i en motion framhålls vikten av 
kunskap om flickors och pojkars olika villkor (Motion 1993/94:Ub12).  

I propositionen anges att de värden värdegrunden rymmer ”måste förstås, 
förankras, förklaras, försvaras och utvecklas” (Prop. 1992/93:220 s 18) samt att 
skolan ”har en viktig uppgift i att hävda dessa värden och förklara hur de vuxit 
fram och förankrats” (Prop. 1992/93:220 s 19). Att jämställdhetsbegreppet 
klargörs är utifrån denna utgångspunkt således av största vikt. 

 
Fokus på kvinnors val och på antal kritiseras och gestaltas 
Regeringen bemöter kraven på klarhet och anger att den kommer att lyfta fram 
detta problem. En särskild arbetsgrupp har fått i uppdrag att behandla ”frågor 
som rör kvinnligt och manligt i skolan” (Prop. 1992/93:220 s 44). Formule-
ringen antyder att det finns något givet kvinnligt och något lika givet manligt, 
vilket kan tolkas som att den könspolära diskursen kommer till uttryck.  

Arbetsgruppens ordförande håller ett anförande i riksdagsdebatten. Inled-
ningsvis tar talaren avstånd från det sätt att bedriva jämställdhetsarbete som 
varit gängse sedan 1970-talet. Tyngdpunkten har legat på elevernas val av 

                                                      
113 Bilaga till regeringens propositioner 1992/93:220 och 1992/93:250 om nya 
läroplaner och nytt betygssystem s 17 
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utbildning och yrke och synen har ofta varit att flickors val betraktats som 
problem. I beskrivningen av hur skolan ensidigt har försökt förändra flickor 
och flickors val tydliggörs således asymmetrin. Vidare sägs att skolan har varit 
inriktad på den numerära fördelningen inom utbildningar och yrken. Men det är 
fel att lägga fokus på kvantitet, menar talaren. Det är dessutom kortsiktigt. De 
mer bestående effekterna kan betvivlas (Riksdagens protokoll 1993/94:43 s 
123f).  

Hur ska då jämställdhetsarbetet bedrivas enligt talare? Ett sätt att förnya 
arbetet är att fördjupa kunskapen om skillnaderna mellan könen. Könsskillna-
derna ska inte förnekas. Att vissa utbildningar har få manliga och andra få 
kvinnliga elever är inte heller något som kan informeras bort. Vidare framhålls 
att könsskillnaderna också har betydelse för hur undervisningen bör organise-
ras:  

 
Vi måste nu på allvar fundera över hur skolan skall organisera undervisning 
och inlärning med hänsyn till skillnader mellan flickor och pojkar, detta för att 
ge varje individ – oavsett kön – samma möjligheter att utveckla sina personli-
ga ambitioner, intressen och talanger (Riksdagens protokoll 1993/94:43 s 
124). 
 

Som citatet visar kan en definition som lyfter fram lika möjligheter att utveckla 
sina intressen och ambitioner för flickor och pojkar utläsas. Betoningen på lika 
möjligheter att utveckla sina intressen förefaller syfta på den asymmetri som 
tidigare utmärkt arbetet. Fokus ska således inte ligga på de kvinnliga eleverna 
och deras val. Talaren lyfter vidare fram könsskillnader och antyder möjlighe-
ten att organisera undervisningen på skilda sätt för pojkar och flickor, något 
som ligger i tiden. Det har kommit att diskuteras allt mer under 1980- och 
1990-talet (Jfr Wernersson 1995 s 4; Öhrn 2002 s 66ff). Detta kan i sin tur 
tolkas som ett uttryck för ett synsätt där flickor och pojkar ses som två skilda, 
och var för sig homogena, grupper. Resonemanget är i så fall i linje med den 
könspolära diskursen. Men i det resonemang som framkommit tas avstånd från 
asymmetrin och bruket att betrakta flickornas val som problem.  

Vidare berättar talaren om en skrift som arbetsgruppen gett ut. I denna skrift 
kommer forskare från skilda discipliner till tals och syftet med utgivningen är 
att väcka debatt. Skriften kallas ”debattantologi” (Riksdagens protokoll 
1993/94:43 s 124; 125) och ”debattbok” (a.a. s 125). Valet av dessa beteck-
ningar kan tolkas som ett sätt att ta udden av eventuella förväntningar på att 
boken ska präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt med tanke på att 
forskare medverkar. Den könspolära diskursen antyds i debattskriftens titel 
”Visst är vi olika!”. Som titeln visar är ”olika” i fokus vilket tyder på att 
könsskillnader är det mest centrala. Även om undertiteln är ”En antologi för 
kunskap och debatt om likheter och olikheter mellan flickor och pojkar och 
deras olika villkor och förutsättningar i skolan”, torde den kortare huvudtiteln 
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med fokus på olikheter skymma den längre undertiteln som refererar till både 
likheter och olikheter. 114  

Den biologiska betoningen kan sägas ligga i tiden då biologiska könsskillna-
der lyfts fram i media i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Dessa 
biologiska skillnader uppges vara upphovet till ofrånkomliga skillnader när det 
gäller egenskaper, beteende och till och med sätt att uttrycka sig.115  

Men trots att den könspolära diskursen kan uttolkas i talarens anförande, är 
resonemanget inte entydigt. Även den gränsuppluckrande diskursen kommer 
till uttryck. När debattantologin beskrivs uppges att samtliga forskare visar att 
kön spelar roll för hur flickor och pojkar blir bemötta i skolan, vilket förefaller 
syfta på forskningsresultat som visar att pojkar och flickor blir bemötta och 
bedömda efter olika måttstockar. Detta vidmakthåller könsskillnader på ett 
orättmätigt sätt: 

 
Forskarna visar, var och en utifrån sina teorier, att könstillhörigheten har bety-
delse för hur elever bemöts och bedöms i skolan. De visar också att könsskill-
nader konserveras eller t.o.m. förstärks i skolan. Men – och det är glädjande – 
de anser alla att det går att göra någonting åt det (Prot. 1993/94:43 s 124).  

 
Som citatet ovan visar hänvisas således till forskning som har visat att skolan 
konserverar könsskillnader, vilket i sin tur uppges vara oönskat. Dessutom har 
lika möjligheter för pojkar och flickor framhållits. Varje individ ska ges 
möjlighet att utveckla sina personliga ambitioner och intressen.  

Som nämnts har det även i propositionen framhållits att vissa värden inte är 
förhandlingsbara. Avsteg får inte göras från principen om ”kvinnors och mäns 
lika rätt och möjlighet” (Prop. 1992/93:220 s 19-20). Ett avsteg från denna 
princip kan dock skönjas när regeringen tar upp de kvinnor som valt att arbeta 

                                                      
114 Tolkningen att ordföranden för arbetsgruppen utgår ifrån den könspolära diskursen 
kan jämföras med vad pedagogen Birgitta Rang (2005), som granskat utgångspunkter-
na bakom det så kallade NOT-projektet, skriver. I arbetsgruppens direktiv skymtar 
Rang ”en influens från förespråkare för biologisk grund till kognitiva könsskillnader” 
(a.a. s 57). 

115 Hirdman (2007 s 165f) skriver att det var de gamla könsstereotyperna som kom 
tillbaka och plötsligt fick ett stort utrymme i tidningar, filmer, och föredrag. Enligt 
detta synsätt är kvinnor passiva, väntande, omsorgsbetingada och kroppsliga. Män är 
aktiva, handlande, våldsbenägna men också civilisationen och intelligensen förkropps-
ligad. Inte bara människors egenskaper och agerande, utan även livsmönster, sociala 
förhållanden och samhällets organisation tillskrevs biologiska och genetiska orsaker. 
Detta sätt att dra slutsatser om långtgående orsakssamband, och ibland även med en 
antydan om vetenskapliga anspråk, gav upphov till benämningen biologism (Se till 
exempel Arrhenius 1999 s 21ff; Forssén & Hamberg 2002). Se Freedman (2003 s 23f) 
om 1980- och 1990-talets förnyade intresset för socialdarwinismen. Även T. Johansson 
(2007 s 86ff) tar upp könsstereotypernas återkomst. 
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inom barnomsorgen och i skolans lägre årskurser. I propositionen anges att 
familjestrukturen har ändrats. Ensamföräldrar har blivit vanligare, men även 
hushåll utan barn, samboendeförhållanden och styvfamiljer har ökat i antal. 
Många barn pendlar också mellan sina nya familjer. Kontakterna över genera-
tionsgränserna har minskat och många bostadsområden är generationssegrege-
rade. Vidare uppges:  

 
Den starka kvinnodominansen bland anställda i barnomsorg och skolans lägre 
årskurser gör att många barn har få manliga vuxenkontakter (Prop. 
1992/93:220 s 4).  

 
Skrivningen vittnar om en ambivalent hållning. Som citatet visar används ordet 
”kvinnodominans”, vilket ger speciella associationer. Dominans torde leda till 
fler negativa än positiva konnotationer. Med tanke på att jämställdhet har 
definierats som att varje individ, oavsett kön, ska ha rätt att utveckla sina 
ambitioner och intressen, måste frågan ställas om det uppfattas negativt att 
många kvinnor väljer att utveckla sina personliga ambitioner och därmed 
utbildar sig till förskollärare och lågstadielärare. Citatet indikerar att så är 
fallet. Men om varje individ ska ha rätt att välja sin egen väg, måste denna 
princip även gälla kvinnor. Dessutom sätter formuleringen ljuset på att många 
kvinnor gärna arbetar med yngre barn, vilket inte gärna kan vara problematiskt. 

Det som är problemet, att få män gör detta val, nämns inte. Männens ansvar 
och aktivitet försvinner ur sikte genom den beskrivning som görs. Inte heller 
berörs de kulturella normer som länkar både barn och omsorg till kvinnor. Det 
anges också att många barn har få manliga vuxenkontakter. Även i denna 
formulering är män som aktiva subjekt osynliggjorda.  

Sammanfattningsvis kan det således konstateras att jag ovan först har visat 
hur kritik har riktats mot skolans tidigare explicita fokus på numerär fördelning 
och mot vanan att se kvinnliga elevers val som problem. Därefter har samma 
kritiserade förfarande gestaltats på ett mer implicit sätt.  

I det föregående har olika tolkningar av jämställdhetsbegreppet, och de 
föreställningar om kön som tolkningarna och diskussionerna utgår ifrån, 
behandlats. I det följande ska resonemangen om det naturvetenskapliga 
området redovisas. 
 

Vardagserfarenheter och naturvetenskapligt intresse 
Vikten av att den naturvetenskapliga undervisningen knyter an till vardagslivet 
och till samhället lyfts fram från olika håll. Det framhålls också att det är 
angeläget att ta tillvara flickors intressen.  

I propositionen presenteras vart och ett av skolans ämnen under respektive 
rubrik. I detta sammanhang anges att kritik har kommit från skolverket när det 
gäller de mål för fysik- och kemiämnet som föreslagits för den kommande 
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läroplanen. Mål om tillämpningar i vardagslivet saknas (Prop. 1992/93:220 s 
57). Även från regeringens håll kommer ett påpekande när det gäller kemin. 
Ämnet måste ”sättas in i ett samhälleligt sammanhang” (Prop. 1992/93:220 s 
58). Kritiken tyder på att det ämnesinnehåll som angivits fortfarande liknar det 
mer teoretiska och abstrakta innehåll som var utmärkande för tidigare naturve-
tenskaplig utbildning. Detta innebär i sin tur att innehållet som angivits, 
åtminstone delvis, är i linje med specialiseringsdiskursen. I linje med diskursen 
om medborgerlig bildning framhålls istället att ämnena ska knyta an till 
vardagserfarenheter och utgöra en grund för att kunna förstå och kunna följa de 
frågor med naturvetenskaplig anknytning som diskuteras i samhället. Även när 
det gäller biologiämnet framhålls vardagsanknytningen: 

 
Av kursplanen bör vidare framgå att barns naturliga intresse för den fysiska 
omgivningen och olika vardagsfenomen måste utgöra basen för undervisning-
en liksom vikten av att tillvarata och utveckla också flickors intresse för na-
turvetenskap (Prop. 1992/93:220 s 56-57). 

 
Som framgår av citatet ovan nämns vikten av att skolan tar tillvara flickors 
intresse för naturvetenskap. Något sådant nämns däremot inte i de stycken som 
tar upp fysik respektive kemi (Prop. 1992/93:220 s 57, 58). Att flickors intresse 
tas upp i samband med biologiämnet förefaller syfta på att flickor ofta är 
intresserade av biologi. Tanken tycks vara att detta kan utgöra en ingång till ett 
mer övergripande intresse för det naturvetenskapliga området.  

Vidare framhålls flickors intresse även i förhållande till teknikämnet. I detta 
sammanhang kommer diskursen om medborgerlig bildning till uttryck. 
Dessutom nämns rekryteringen till vidare yrkesverksamhet. I propositionen 
hänvisas till en remissinstans, Ingenjörsvetenskapsakademien, som framhåller 
betydelsen av teknisk kunskap, både mer allmänt för medborgerlig bildning 
och som grund för att gå vidare till tekniska yrkesstudier:   

 
Som bland annat Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) påpekar kräver dagens 
komplicerade tekniksamhälle att alla medborgare har kunskaper om och för-
ståelse för teknik. Detta både som förberedelse för att aktivt kunna delta i 
samhällslivet och som förberedelse för yrkeslivet. Regeringen instämmer i 
detta. Därutöver tillkommer att teknikundervisningen har en mycket viktig roll 
vad gäller att stimulera elevernas, och då kanske framför allt flickornas, in-
tresse för teknik och naturvetenskap (Prop. 1992/93:220 s 61). 

 
Teknikämnets nya inriktning, teknik och miljö, som föreslagits av läroplans-
kommittén har i huvudsak mottagits väl av remissinstanserna, enligt proposi-
tionen. Två farhågor som lyfts fram i en motion är dels att miljöinriktningen 
ska komma att handla om tekniska lösningar, dels att lärare inom andra ämnen 
ska komma att överlåta alla miljöfrågor till teknikämnet (Motion 
1993/94:Ub21). Enligt regeringen bör teknikämnets nya inriktning ligga till 
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grund för det fortsatta arbetet med kursplanen.116 Det anges att ämnet ”som 
sätter förhållandet teknik – människa – natur i centrum och som därmed 
fokuserar teknikens roll att tillfredsställa mänskliga behov, innebär något helt 
nytt såväl i den svenska skolan, som i ett internationellt perspektiv” (Prop. 
1992/93:220 s 61). Vidare framhålls att ämnet ska knyta an till den praktiska 
kunskapstraditionen och innehållet ska hämtas både från samhälls- och 
naturvetenskaperna. 
 
Fiktivt exempel på skolas arbetssätt 
I propositionen anges att läroplanen ska innehålla en formulering om att sådana 
begränsningar i elevernas studie- och yrkesval som grundar sig på kön ska 
motverkas (Prop. 1992/93:220 113). En illustration av hur regeringen tänker sig 
att temat flickor och det naturvetenskapliga området kan angripas beskrivs i en 
av propositionens bilagor. Där ges ett flertal exempel på hur skolor på lokal 
nivå har frihet att anpassa arbetet efter den aktuella skolans behov, genom att 
till exempel förstärka undervisningen i vissa ämnen. Ett av de fiktiva exempel 
som presenteras handlar om hur skolan kan öka elevers intresse för naturveten-
skap och teknik. Utgångspunkten är att intresset tenderar att minska med 
stigande ålder: ”Lärarna är mycket medvetna om att många elever, främst 
flickor, brukar tappa intresset för naturvetenskap och teknik i den senare delen 
av grundskolan” (Prop. 1992/93:220 s 129). En lärargrupp, i detta fiktiva 
exempel, arbetar för att förstärka den naturvetenskapliga och tekniska under-
visningen: 

 

Efter en del diskussioner framträdde en stor enighet om att ”i perspektiv av det 
allmänna behovet av förstärkt teknisk/naturvetenskaplig kompetens för att 
kunna delta i samhällslivet, men också för att öka intresset hos flickor och 
därmed bredda rekryteringsunderlaget till teknisk/naturvetenskaplig utbild-
ning” satsa på att utveckla undervisningen i den föreslagna riktningen (Prop. 
1992/93:220 s 129-130). 

 
Som citatet visar hänvisar man både till elevers möjlighet att delta i samhällsli-
vet och till målet att bredda rekryteringsbasen. Det som vidare beskrivs är att 
en lokal arbetsplan utarbetas och i den ges förutsättningar för samverkan 
mellan naturvetenskap och andra ämnen. Alla elever ges också möjlighet att 
besöka gymnasieskolans naturvetenskapliga och tekniska program och i 
sammanhanget framhålls särskilda åtgärder för att dessa besök ska upplevas 
positivt av de kvinnliga eleverna. Teknikämnet införs dessutom redan under 
grundskolans andra år. Åtgärden att starta så pass tidigt med teknik motiveras 
med att man ”för att utveckla flickornas intresse för teknik måste påbörja 

                                                      
116 I Lpo 94 kommer dock ämnets namn att bli teknik och således inte teknik och miljö. 
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undervisningen när deras spontana intresse för området är stort (Prop. 
1992/93:220 s 130). 

Att flickor brukar tappa intresset under grundskolans senare år nämns såle-
des. Åtgärderna att både tidigarelägga undervisningen och förstärka den antas 
gynna flickor särskilt. Det förs inga motsvarande resonemang om hur skolan 
kan öka pojkars intresse för att arbeta med barn, vård eller dylikt. 

 

Sammanfattande analys och jämförelse 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att flera olika tolkningar av jämställd-
hetsbegreppet kan utläsas i 1993 års debatt. Detta visar i sin tur på den oklarhet 
som är rådande samtidigt som krav riktas mot skolans lärare att inte bara kunna 
klargöra och diskutera jämställdhetsmålet, utan även förklara hur det har vuxit 
fram.                 

Den könspolära diskursen kan utläsas i samband med att kvinnligt och 
manligt i skolan nämns på ett sätt som antyder att det finns något entydigt 
kvinnligt och något lika entydigt manligt. Detta skulle vidare betyda att den 
individuella, strukturella och symboliska nivån har givna innehåll. I linje med 
detta resonemang och utgångspunkten att flickor och pojkar är två skilda och 
var för sig homogena grupper, antyds också att särundervisning, att organisera 
undervisningen på skilda sätt för pojkar och flickor, kan införas. Avstånd tas 
dock från den asymmetri som annars präglar diskursen. I sammanhanget 
beskrivs hur skolan ensidigt har försökt förändra flickor och flickors val. När 
denna asymmetriska situation lyfts fram i ljuset framstår den också som 
illegitim. Däremot framkommer en implicit asymmetri i talet om ”kvinnodomi-
nansen” i barnomsorg och skolans lägre årskurser. I samband med detta 
framstår kvinnorna som problemets orsak och mäns ansvar och aktivitet 
försvinner ur sikte, liksom de kulturella normerna. Detta exempel på hur 
kvinnor lyfts fram som något av syndabockar liknar fenomenet ”mother-
blaming” som återfanns i betänkandet från 1974. Då fokus inte är på föräldrar i 
det här fallet torde ett mer korrekt benämnande kanske vara ”woman-blaming”. 

Även den gränsuppluckrande diskursen framkommer när det nämns att kön 
spelar roll för hur flickor och pojkar blir bemötta i skolan. Detta sägs vidmakt-
hålla könsskillnader på ett orättmätigt sätt.  

När det gäller det naturvetenskapliga området kommer åter en förändring av 
flickornas val i fokus. Åtgärderna att både tidigarelägga undervisningen och 
förstärka den antas gynna flickor särskilt, och kan tolkas som en utmaning mot 
områdets manliga könskodning, vilket därmed är i linje med den gränsuppluck-
rande diskursen. Några motsvarande åtgärder för att påverka pojkars att söka 
sig exempelvis till barnomsorg och skolans lägre årskurser förs dock inte fram.  

De ämnesinnehåll som föreslagits för fysik och kemi kritiseras för att mål för 
tillämpningar i vardagslivet saknas, vilket tyder på att det ämnesinnehåll som 
angivits knyter an till specialiseringsdiskursen och snarast påminner om den 
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gamla realskolans naturvetenskapliga utbildning. Diskursen om medborgerlig 
bildning kommer till uttryck när det framhålls att ämnena inte enbart ska vara 
förberedande för vidare studier, utan också kopplas till vardagserfarenheter och 
utgöra en grund för att kunna förstå och kunna följa de frågor med naturveten-
skaplig anknytning som diskuteras i samhället. Vardagsanknytningen framhålls 
även när det gäller biologiämnet. I detta sammanhang lyfts flickors intresse för 
ämnet fram, vilket förefaller bero på att ämnet betraktas som ingång till ett mer 
övergripande intresse för det naturvetenskapliga området. Vidare framhålls 
flickors intresse även i förhållande till teknikämnet. I detta sammanhang 
kommer diskursen om medborgerlig bildning till uttryck samtidigt som 
rekrytering också nämns.    

I avsnittet ovan som redovisar förslag och debatt år 1993 framgår att kritik 
har riktats mot otydliga skrivningar om jämställdhetsbegreppet. Krav har också 
framförts på att könens ojämlika villkor, alltså asymmetrin, ska klargöras. Som 
nämnts har därför en arbetsgrupp fått i uppdrag att förtydliga hur frågor om kön 
ska förstås. I det följande ska gruppens arbete presenteras. 

Rapport år 1994 – Könsskillnader i fokus 
Arbetsgruppen ”Kvinnligt och manligt i skolan” som har tillsatts i syftet att 
konkretisera och klargöra skolans jämställdhetsmål, presenterar sin rapport 
sommaren 1994 (Ds 1994:98 s 3-4). Titeln på rapporten är Vi är alla olika, en 
åtgärdsrapport om jämställdhet i skolan som en pedagogisk fråga och ett 
kunskapsområde. Då arbetsgruppens syfte är att tydliggöra hur kön ska förstås i 
skolan ska jag i detta avsnitt endast redogöra för de idéer som framträder i 
gruppens framställning. I rapportens bilagor redovisas arbetsgruppens riktlin-
jer, uppdrag och arbete. Vidare sammanfattas antologin, Visst är vi olika!, som 
arbetsgruppen står bakom. En analys av elevmaterial presenteras och företräda-
re för lärarutbildningen kommer till tals. Dessa bilagor analyseras inte.  

I detta delkapitel ska jag lyfta fram några exempel som ringar in tre centrala 
områden. För det första ska jag redogöra för hur pojkar och flickor beskrivs i 
rapporten och vilka idéer som länkas till kön. För det andra ska jag redovisa 
hur relationen mellan könen framträder och flickors/kvinnors respektive 
pojkars/mäns villkor skildras. För det tredje behandlas naturvetenskap och 
teknik. Avsnittet avslutas med en sammanfattande analys och jämförelse.  
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Flickor och pojkar 

Nedan redovisas först hur skillnader mellan flickor och pojkar betonas. 
Därefter visar jag hur individuella variationer lyfts fram och hur det förordas att 
pojkar och flickor ska bredda sina kompetenser. 
 
Flickor och pojkar främst olika 
Det anges att vissa av de könsskillnader som tas upp förstärks i och med 
skolans bemötande av eleverna. Skolan tillåter och uppmuntrar fel saker hos 
pojkar respektive flickor. Andra könsskillnader ter sig ofrånkomliga då de 
kopplas till olika hjärnhalvor för män och kvinnor. I det följande ska dessa 
diskussioner presenteras. 

Vad skolan inte ska tillåta beskrivs. Därmed tydliggörs vad man menar att 
skolan har överseende med. Skolan tillåter pojkars aggressivitet och att pojkar 
lägger beslag på uppmärksamheten, ledningen och utrymmet på flickornas 
bekostnad, enligt vad som uppges. Detta innebär således att skolan låter pojkar 
dominera. Här framkommer också att flickor får lära sig att sätta både vuxnas 
och pojkars behov framför sina egna. I rapporten anges: 

 
Med ”fulla potential som människa” avser vi inte att flickor ska bli pojkar och 
pojkar bli flickor. Vi menar att pojkar inte skall tillåtas breda ut sig, låta sin 
aggressivitet gå ut över andra och lägga beslag på uppmärksamheten, ledning-
en och utrymmet i skolan, varken fysiskt eller verbalt, på flickornas bekost-
nad. Flickor skall inte uppmuntras att ta efter pojkar i det här avseendet. ”Att 
ta för sig” och att tala för sig, hävda sina åsikter och våga vara sig själv för att 
härigenom bli tydlig som person är någonting annat än att breda ut sig på 
andras bekostnad. Samma krav på hänsyn, omsorg och respekt för andra män-
niskor skall ställas på både pojkar och flickor. 

Flickor skall inte tillåtas att genom tystnad, anpasslighet och foglighet ut-
veckla ett manipulativt beteende. De skall uppmuntras att bli mer aktiva, våga 
ta risker och pröva vad de kan på egen hand – och tillsammans. Flickor skall 
också uppmuntras att våga ta ställning och ha egna åsikter. De skall inte behö-
va ta mer hänsyn till de vuxna och pojkarnas behov än till sina egna. Pojkar 
skall tränas i att ta ansvar för sitt eget lärande. Samtidigt måste båda könen få 
möjligheter att bejaka och stärka sin identitet som pojkar respektive flickor 
(Ds 1994:98 s 23). 

 
 

Som citatet visar konstrueras pojkar och flickor som två motsatta och mer eller 
mindre enhetliga grupper, vilket således vittnar om att den könspolära 
diskursen är utgångspunkt för resonemanget. När pojkar beskrivs kan samtidigt 
synen på flickor utläsas. Det anges att samma krav på hänsyn, omsorg och 
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respekt för andra människor ska ställas på både pojkar och flickor, vilket 
innebär att detta inte görs. Istället uppmuntras flickor ensidigt att utveckla 
dessa sidor. Pojkar däremot tillåts breda ut sig och ta utrymme både fysiskt och 
verbalt.  

Pojkar framställs som aggressiva, hänsynslösa och oansvariga. Enligt be-
skrivningen brister de även i omsorg och respekt. Flickor skildras som tysta, 
anpassliga, ovilliga att ta risker och osjälvständiga. Flickor tar hänsyn till 
andras behov, de visar omsorg och respekt. Men i och med att de länkas till 
manipulativt beteende och foglighet samt att det i texten sägs att de ska 
uppmuntras ”våga” och ”pröva” framställs flickor också som både falska och 
rädda. Genom att det sägs att de bör uppmuntras att bli mer aktiva framstår de 
som passiva. 

Vidare beskrivs flickor som hjälpfröknar, vilka hjälper läraren att instruera 
och hålla ordning på andra elever. Flickor får därmed ta ansvar, inte bara för 
sig själva, utan även för andra (Ds 1994:98 s 23). Skolan fostrar eleverna till 
traditionella roller, men pojkar och flickor kan utveckla fler sidor av sina 
personligheter och detta är något som förespråkas. Detta ska jag återkomma 
till. På annat håll i rapporten framkommer emellertid formuleringar som 
antyder att de biologiska könsskillnaderna är oomtvistade, medan könsskillna-
der som beror på sociala och kulturella olikheter kan betvivlas:            

 
Den grundläggande tudelningen i vårt samhälle är kön. Det finns uppfattning-
ar om kulturellt och socialt bestämda olikheter mellan könen. Det finns också 
en kulturellt och socialt betingad obalans i relationen mellan könen. Det finns 
även biologiska skillnader (Ds 1994:98 s 25). 

 
Formuleringen tydliggör en konflikt angående hur kön ska förstås. Som citatet 
visar anges först att kön utgör en grundläggande tudelning. Sedan uppges att 
det ”finns uppfattningar” om socialt fastlagda olikheter. Skrivningen låter 
förstå att det råder delade meningar om detta förhållande. Att det finns en 
obalans mellan könen som är socialt betingad är dock mer säkert, vilket således 
pekar på en asymmetri även om den inte preciseras. Lika säkert är att det finns 
biologiska skillnader. Vad som avses med biologiska skillnader förklaras dock 
inte i detta sammanhang. Oklarheten lämnar öppet för alla tolkningar från att 
det enda som skiljer män och kvinnor åt är deras könsorgan till att alla 
könsskillnader som kan uppmätas är oundvikliga följder av en biologisk 
predestinering. 

En antydan om vilken vikt som fästs vid biologiska könsskillnader fram-
kommer i ett avsnitt som tar upp kognitiva könsskillnader. I rapporten anges att 
flickor är bra på det man betecknar som vänsterhemisfärisk kompetens, 
förmågor kopplade till vänster hjärnhalva. Pojkar är bra på att det man kallar 
högerhemisfärisk kompetens, förmågor kopplade till höger hjärnhalva. Flickor 
är på ett sätt och pojkar är på ett annat. Här beskrivs flickor och pojkar på ett 
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mycket polariserat sätt. Polariseringen illustreras extra tydligt genom att pojkar 
och flickor kopplas ihop med olika och motsatta hjärnhalvor: 

 
Flickor är bra på ord och att använda sig av språklig information. De förlitar 
sig mest på typisk vänsterhemisfärisk information som ”landmärken” och de-
taljer i rummet för att orientera sig. De är särskilt bra på perceptuell hastighet 
dvs. att hitta likheter, upptäcka detaljer som fattas, att lista objekt i samma 
färg, att lista ord som börjar på samma bokstav, fin-motorisk koordination, 
som att placera pinnar i olika hål samt matematiska beräkningar som plus- och 
gångeruppgifter (Ds 1994:98 s 22). 

 
[…] 
 
Pojkar är bra på att använda sig av föremål och på att orientera sig i rum och 
hitta vägen. De förlitar sig då mest på typiskt spatial information som avstånd 
och riktning. De är särskilt bra på spatiala test, som mental rotering av föremål 
eller att föreställa sig hur det blir när man vänder och vrider en form. Var hål 
genom ett ihopvikt papper hamnar när pappret viks ut och att finna former 
gömda i en komplex figur. Målorienterad motorisk förmåga t.ex. som att kasta 
pil och ”matematiskt resonerande”, t.ex. om 40 % går förlorat, hur mycket 
måste vi då gå in med för att uppnå målet…? (Ds 1994:98 s 22). 

 
Citaten ovan vittnar om att den könspolära diskursen är utgångspunkt för 
resonemanget. Flickor och pojkar konstrueras som motsatser genom att de 
kopplas ihop med olika hjärnhalvor och olika förmågor.  Flickor länkas till ord, 
språk, detaljer, perceptuell hastighet, finmotorik och matematiska beräkningar. 
Pojkar länkas till redskapsanvändning, lokalsinne, spatial förmåga, måloriente-
rad motorisk förmåga och matematiskt resonerande. Förfarandet för tankarna 
till betänkandet från 1948 och dess redogörelse för hur könen konstruerades i 
den allmänna debatten, som så pass olika att samundervisning inte kunde 
försvaras.  

Nästan en hel sida (Ds 1994:98 s 22) ägnas åt att beskriva könsspecifika 
kompetenser som förefaller emanera ur olika hjärnhalvor. Även om det inte 
anges explicit att dessa könsspecifika kompetenser beror på rent könsbiologis-
ka orsaker så är detta en förklaring som ligger läsaren nära till hands. Speciellt 
med tanke på att de refereras till som vänsterhemisfärisk respektive högerhemi-
sfärisk kompetens. Dessa begrepp anges också i rubriceringen.117 Att läsaren 

                                                      
 
117 Kritiker mot tesen om kvinnors och mäns olika hjärnhalvor har pekat på det 
förenklade i resonemanget. Hamberg (2002) skriver att det här sättet att hänvisa till 
könsskillnader i kognitiv förmåga är problematisk då de könsskillnader som har 
uppmätts i regel är små. Skillnaderna är mycket större mellan individer inom samma 
kön än mellan könen, vilket innebär att kunskap om gruppnivåer inte kan ge vägled-
ning i konkreta undervisningssituationer. Dessa forskningsrön kan inte användas för att 
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gör kopplingar till könsbiologiska orsaker är snarast oundvikligt med tanke på 
tidstypiska uppfattningar att könsskillnader i egenskaper och kvalifikationer 
kan förklaras utifrån olikheter i mäns och kvinnors hjärnor (Jfr Wikander 1994; 
Parbring 2000; Hamberg 2004), och att varken denna förklaringsmodell eller 
andra förklaringar diskuteras i samband med att de könsspecifika kompetenser-
na presenteras. 

Vidare uppges att lärare negligerar könsskillnaderna. Orsaken till detta är att 
de saknar kunskap om dem. En formulering om att skolan ”vill verka könsneut-
ralt” (Ds 1994:98 s 27) antyder att det är ett medvetet val som gjorts. Innebör-
den förefaller vara att lärare vill behandla könen lika, och därför gör det, trots 
att pojkar och flickor borde behandlas olika. Likabehandlingen är ett problem 
som man i rapporten vill angripa genom att lyfta fram skillnader mellan könen. 
De könsrelaterade resultaten och effekterna beskrivs i en formulering som inte 
är helt klar:  

 
Vi lyfter härmed också fram och tydliggör skillnader mellan könen i villkoren 
och förutsättningarna för inlärning, kunskapsinhämtning och utveckling i sko-
lan. Då blir också skolans könsneutrala förhållningssätt och likabehandling av 
flickor och pojkar och de könsrelaterade resultaten och effekterna synliga (Ds 
1994:98 s 20-21). 

 
En tolkning av citatet ovan är att man vill framhålla att pojkar och flickor 
främst är olika, problemet är att de behandlas lika i skolan. Eftersom bemötan-
det i skolan inte tar hänsyn till könsskillnaderna blir resultatet inte bra.       
Syftet med att utgå ifrån könsskillnader anges vara att både pojkar och flickor 
ska kunna bredda sina kunskaper (Ds 1994:98 s 21).  

Sammanfattningsvis har ovan redovisats hur stereotypa och könspolära 
beskrivningar kommer till uttryck. Trots att könsskillnader betonas, och att 
flickor och pojkar skildras som motsatta och mer eller mindre enhetliga 
grupper, ges också en helt annan bild.  

 
Flickors och pojkars fulla potential  
De beskrivningarna som har behandlats ovan kompletteras återkommande med 
formuleringar som nyanserar bilden. Det framhålls att flickor och pojkar inte är 
några enhetliga grupper. De stora skillnaderna inom varje kön lyfts fram (Ds 
1994:98 s 22). Individer och individuella variationer tas upp (Ds 1994:98 s 21, 
22, 26, 32, 40, 42, 43). Även när skillnader mellan könen berörs, nämns ofta 
likheter i direkt anslutning. Detta följs dessutom av olikheter. Förfarandet 
används när den kommunala skolplanen tas upp. I denna bör det framgå hur 

                                                                                                                                 
förutsäga om flickor och pojkar i en viss klass i skolan har olika förutsättningar. Lärare 
har således ingen praktisk nytta av dessa resultat (a.a. s 51). Jämför även Hyde (2005). 
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verksamheten planeras ”utifrån skillnader, likheter och olikheter mellan könen” 
(Ds 1994:98 s 14). Då skillnader och olikheter är samma sak och likheter något 
annat, vittnar formuleringen om en ambivalent och i övrigt svårtolkad hållning.  
Denna typ av formulering där både skillnader, likheter och olikheter nämns på 
det här sättet återkommer många gånger i rapporten (Ds 1994:98 s 10, 14, 20, 
21, 33, 37, 39, 40). Till exempel anges:  

 
Med den innebörd vi ger jämställdhet i skolan lyfter vi fram skillnaderna, lik-
heterna och olikheterna mellan könen, såväl de kulturella och sociala som de 
biologiska (Ds 1994:98 s 20).  
 
Våra förslag bygger på det vi idag vet om könsskillnader, likheter och olikhe-
ter samt om könstillhörighetens betydelse i skolan (Ds 1994:98 s 33). 
 
Vi skulle också behöva veta mer om biologiska skillnader, likheter och olikhe-
ter i skolan utifrån ett könsperspektiv (Ds 1994:98 s 39). 

 
Det framhålls att varje flicka och pojke måste få hjälp att bredda sin kompetens 
och utveckla sin fulla potential som människa. I sammanhanget anges att vissa 
uppgifter av tradition räknas som kvinnliga och andra som manliga, vilket 
indikerar att detta är en sedvänja som är av kulturell art och därför också kan 
utmanas och förändras: ”Ingetdera könet skall ha monopol på det vi av tradition 
betecknar som flickaktiga/kvinnliga uppgifter och pojkaktiga/manliga uppgif-
ter” (Ds 1994:98 s 23). Resonemanget är således i linje med den gränsuppluck-
rande diskursen.                                    

Vidare anges att flickor och pojkar behöver få bekräftelse och uppmuntran 
när det gäller det som de är duktiga på, men att de också måste få stöd och 
träning inom de områden där de är svagare. Det handlar om att båda könen ska 
få optimala förutsättningar att utvecklas, både som individer och samhällsmed-
borgare. Detta innebär att de ska gå ut skolan med breda, inte könsspecifika, 
kunskaper och kompetenser: 

 
Flickor och pojkar skall inte undervisas efter omedvetet könsuppdelade kurs-
planer, som enbart tillgodoser könsspecifika intressen och som leder till köns-
relaterade kunskaper och onödigt smala kompetenser (Ds 1994:98 s 24). 

 
Som citatet visar anges att skolan inte ska använda sig av ”omedvetet könsupp-
delade kursplaner”, vilket förefaller innebära att det är just detta skolan gör. 
Enligt resonemanget använder sig lärare omedvetet av två olika kursplaner, en 
för pojkar och en annan för flickor. Formuleringen knyter an till tidigare 
beskrivna forskningsrön och resonemang om skolans dolda läroplan. Denna 
dolda läroplan och dess kopplingar till en mer övergripande könsstruktur berörs 
på olika sätt när ojämlika villkor mellan kvinnor och män tas upp. Detta ska 
behandlas vidare i det följande. 
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Könade villkor 
I rapporten framhålls att det övergripande målet för jämställdhet är att kvinnor 
och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla 
väsentliga områden i livet. Målet är alltså att lika villkor ska råda. Det uppges 
vidare att Sverige har kommit långt på det formella planet när det gäller att 
undanröja hinder för jämställdhet, men reellt återstår emellertid en hel del att 
göra (Ds 1994:98 s 13). Ännu råder således inte samma möjligheter. Villkoren 
är inte lika. 

Hur relationen mellan könen framträder och flickors/kvinnors respektive 
pojkars/mäns villkor skildras ska behandlas i detta avsnitt. För det första nämns 
i några sammanhang ojämlika villkor för kvinnor och män eller en maktobalans 
utan att det uttalas explicit vilket kön som gynnas. För det andra diskuteras 
saken på ett ambivalent sätt. För det tredje beskrivs ojämlika villkor där flickor 
kommer till korta. För det fjärde tas kvinnor som problem upp.  

 
Oklara villkor 
Ett exempel där könens villkor framstår som oklara kan utläsas när kvinnors 
och mäns arbete tas upp. Det anges att både kvinnor och män ansvarar för 
omsorgen om barnen likväl som familjens försörjning. Inget nämns om hur det 
obetalda arbetet fördelas, något som brukar anses relevant i diskussionen om 
jämställdhet (Jfr Ahrne & Roman 1997 s 4; SOU 1998:6 s 41ff; Gemzöe 2002 s 
17). Däremot preciseras lönearbetet på så sätt att det anges att män och kvinnor 
arbetar inom skilda sektorer och på olika nivåer. Vad som menas utvecklas 
dock inte och det anges inte vilket kön som arbetar på den överordnade och 
vilket som finns på den underordnade nivån (Ds 1994:98 s 10).  

En obalans i villkoren kommer också till uttryck på så sätt att kvinnliga och 
manliga intresseområden inte värderas likvärdigt: 

 
Inte minst viktigt i sammanhanget är hur kvinnliga och manliga intressesfärer 
värderas och hur det tar sig uttryck ur ett maktperspektiv och speglas i skolans 
verksamhet och organisering. Problemet är inte enbart att det finns skillnader 
och olikheter mellan könen. Problemet är även värderingarna av dessa (Ds 
1994:98 s 23).  

 
Som citatet visar lyfts värderingen av kvinnors och mäns olika områden fram. I 
sammanhanget anges emellertid inte vems verksamhet och intressen som 
tillskrivs ett högre och vems som tillskrivs ett lägre värde.  

Det förekommer dock att det går att uttolka hur obalansen betraktas trots att 
det inte uttalas explicit. Att kvinnor tillskrivs ett lägre värde jämfört med män 
framgår mellan raderna när kvinnor sägs vara en outnyttjad potential på 
arbetsmarknaden. I detta sammanhang anges att kompetens som traditionellt 
räknats som kvinnlig kommer att efterfrågas allt mer. Mänskliga kontakter och 
relationer blir allt viktigare inom både industrin och affärslivet. Den slutsats 
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som dras är att kompetens som många kvinnor utvecklar ”kommer att behövas 
och värdesättas i framtidens samhälle” (Ds 1994:98 s 10). Rubriken för 
avsnittet är också ”Kvinnliga värderingar kommer att värdesättas” (Ds 1994:98 
s 10).  
 
En ambivalent hållning till pojkars och flickors villkor 
När jämställdhetsmålet beskrivs ur ett historiskt perspektiv sägs att skolan 
fortfarande främst är anpassad efter pojkar. När detta diskuteras framkommer 
dock en ambivalens. Det uppges att ojämlika villkor för flickor och pojkar 
fortfarande råder i skolan, och detta trots att skolan har haft i uppdrag att verka 
för jämställdhet i nästan 30 år. I ett historiskt perspektiv är emellertid 30 år inte 
så lång tid, vilket åtminstone delvis förklarar varför så mycket återstår att göra. 
I detta resonemang sägs att det är de kvinnliga eleverna som kommer till korta i 
skolan, även om detta direkt följs av ett uttalande om att skolan inte heller 
passar de manliga eleverna: ”Dagens skola är inte anpassad till varken flickors 
eller pojkars gemensamma som skilda behov. Den är framförallt inte anpassad 
för flickor. Skolan är heller inte bra för pojkar” (Ds 1994:98 s 17f).  

Detta sätt att beskriva skolan återkommer när en mer flexibel skolstart 
förespråkas. Först anges att främst flickor missgynnas, direkt därefter sägs att 
detta även gäller en del pojkar: ”Den hårda åldersfixeringen i skolan hämmar 
främst flickornas möjligheter att utvecklas och skaffa sig kunskaper i sin egen 
takt men även för pojkarna innebär det nackdelar. En del pojkar skulle må 
bättre av att mogna ytterligare innan de börjar skolan” (Ds 1994:98 s 42f). 

 
Villkor till flickors nackdel 
I ett annat sammanhang beskrivs villkor som är till nackdel för flickor utan att 
det åtföljs av att även pojkar missgynnas. Exemplet handlar om läromedel och 
vad de förmedlar. Det anges att läroböckerna skildrar det traditionellt manliga 
och kvinnliga. De speglar inte dagens värderingar. Därför bör skolan agera och 
ställa krav så att ”förlegade och könsstereotypa läromedel” (Ds 1994:98 s 17) 
försvinner. Till detta behövs dock mer och fördjupade kunskaper. Enligt den 
beskrivning som ges förefaller de stereotypa idéerna således inte vara en del av 
samtidens alla föreställningar och normer. Istället framträder de som förlegade 
och otidsenliga. Detta motsägs dock av att dessa stereotyper av allt att döma 
tycks passera som normala bland läroboksförfattare, förlag, lärare och elever. 
Dessutom framhålls att det behövs fördjupad kunskap för att kunna ställa krav 
så att de läromedel som kallas förlegade och könsstereotypa kan uppdateras 
eller plockas bort. Även detta tyder på att de föreställningar och normer som 
förmedlas inte är lätt identifierbara som överspelade och passé (Ds 1994:98 s 
17). Vidare beskrivs en träff med författare och producenter av läromedel. Vid 
detta möte diskuterades läromedlen utifrån ett könsperspektiv: 
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Ett problem som togs upp vid detta tillfälle är att läromedlen domineras av ett 
omedvetet manligt perspektiv, dvs. det saknas läromedel författade utifrån ett 
medvetet kvinnligt och manligt perspektiv (Ds 1994:98 s 17).  

 
I citatet talas det om ett medvetet kvinnligt och manligt perspektiv. Läroböcker 
som på ett medvetet sätt har dessa utgångspunkter efterlyses. Formuleringen 
kan tolkas som att det finns ett enhetligt kvinnligt perspektiv och ett annat, men 
lika enhetligt, manligt, vilket i så fall är i linje med den könspolära diskursen. I 
beskrivningen framhålls dock att läromedlen utgår ifrån ett perspektiv där 
kvinnor inte är inkluderade, vilket innebär att man pekar på en obalans. I detta 
fall tydliggörs således en asymmetri i form av manlig norm. 

På ett liknande sätt beskrivs att flickor kan komma till korta i samband med 
bemötandet i skolan. Ett problem som framkommer är att flickor inte alltid ses 
som de individer de är. De betraktas i vissa fall istället som ett kollektiv: 

 
Skolan skall bemöta flickor och pojkar som individer och efter deras behov, 
intressen och förutsättningar – inte som könlösa barn och elever. Det gäller för 
skolan att se också flickor som individer och inte som en grupp, vilket det 
finns tendenser till idag i högre utsträckning än när det gäller pojkar (Ds 
1994:98 s 40).  

 
I citatet ovan påtalas således ojämlika villkor vilket innebär att en asymmetri 
lyfts fram även i detta exempel. Det framhålls dock också att eleverna inte ska 
behandlas könsneutralt. Lärarna ska inte bemöta flickor och pojkar som 
könlösa elever. Att pojkar ses som individer och flickor som en grupp innebär 
emellertid att pojkar tas emot på ett vis och flickor bemöts på ett helt annat sätt. 
Detta i sin tur innebär ett mycket könsspecifikt bemötande. 

 
Kvinnor som problem 
När det gäller lärargruppens sammansättning framhålls att pojkar saknar 
manliga förebilder i de lägre årskurserna och att män även behövs som 
förebilder för att visa att män kan arbeta inom yrken som anses kvinnliga. 
Vidare nämns att även flickorna behöver ha kvinnliga förebilder inom områden 
och positioner som förknippas med män: 

 
Ytterligare ett problem är att den nästan totala dominansen av kvinnlig perso-
nal i grundskolan gör att pojkar saknar manliga lärare att identifiera sig med i 
de lägre årskurserna och manliga förebilder i för män otraditionella yrken. 
Flickor behöver se att också män kan arbeta inom kvinnliga yrkesområden. De 
behöver liksom pojkarna också kvinnliga förebilder i för kvinnor otraditionel-
la ämnen, uppgifter och funktioner (Ds 1994:98 s 34). 

 
Som citatet visar uttrycks problemet i termer av ”den nästan totala dominansen 
av kvinnlig personal”. På samma sätt som i 1993 års debatt är det således de 
kvinnliga lärarna som lyfts fram när problemet formuleras. Som problemet 
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beskrivs framstår de kvinnliga lärarna som dess orsak. Fokuseringen på 
kvinnorna kan, precis som i 1993 års debatt, ses som en form av ”woman-
blaming”. På annat håll i rapporten uppges dock att man tar avstånd ifrån 
tidigare synsätt där flickor har betraktas som problem medan pojkar inte har 
inkluderats i jämställdhetsarbetet (Ds 1994:98 s 27f). Det sägs att skolan har 
varit inriktad på numerär fördelning, vilket gjort att elevernas val av utbild-
ningsväg har fokuserats på ett ensidigt sätt. Insatser har främst handlat om 
kampanjer där man velat förändra flickorna och deras val av utbildning och 
yrke: ”Flickorna har härigenom kommit att definieras som problemet och 
pojkarnas situation, snedval, villkor och förutsättningar har setts som mindre 
intressanta ut jämställdhetssynpunkt” (Ds 1994:98 s 27).  

I samband med att manlig och kvinnlig personal i skolan tas upp nämns 
också den numerära fördelningen bland lärarstuderande. Andelen kvinnliga och 
manliga studenter inom olika typer av lärarutbildning anges. Avsnittet avslutas: 
”På idrottslärarlinjen var andelen antagna kvinnor 48 och andelen män 52 
procent. Man tillämpar i princip kvotering” (Ds 1994:98 s 35). Vad detta 
innebär utvecklas således inte, men formuleringen antyder könskvotering och 
att villkoren för att komma in på utbildningen därmed är olika beroende på om 
den sökande är man eller kvinna.118 

 

Flickor och teknik – en symbolfråga   
Som framgått ovan framförs kritik mot att flickor och flickors val ensidigt har 
fokuserats när det har blivit tal om jämställdhet i skolan. Att det mer precist har 
handlat om att få flickorna att söka sig till det tekniska området har dessutom 
återkommande framkommit i föreliggande studie. Detta tas också upp. I en 
rubrik kallas flickor och teknik för ”en symbolfråga för jämställdhetsarbetet i 
skolan (Ds 1994:98 s 28). Samtidigt fanns frågan om flickor och teknik med 
som en särskild uppgift i direktiven för arbetet. Arbetsgruppen diskuterade 
därför om frågan skulle särbehandlas. Man ville dock inte se frågan som skild 
från skolan i övrigt. En anledning till detta var att man ville komma ifrån synen 
på flickorna som ”jämställdhetsproblemet” (Ds 1994:98 s 28). 

Det framhålls att problemet med flickor och de tekniska och naturvetenskap-
liga ämnena ligger hos skolan, inte hos flickorna. Det är ett pedagogiskt 
                                                      
118 Enligt skriftlig uppgift från utbildningsdepartementet daterat 5 mars 2008 avser 
formuleringen könskvotering: De lärosäten som hade rätt att utfärda idrottslärarexamen 
”använde separata antagningskvoter för kvinnor och män”. I och med en ändring i 
högskolelagen 1996 blev detta inte längre tillåtet. Lärosätena ansökte då om dispens. 
De menade att utbildningsämnenas innehållsmässiga balans äventyrades om ett kön 
skulle få alltför stor dominans. ”Vidare framhölls att utbildningen på sikt riskerade att 
bli alltför kvinnodominerad om antagningen skulle ske i enlighet med bestämmelserna i 
högskoleförordningen”. Ansökan avslogs. Sista gången könskvotering tillämpades vid 
dessa idrottslärarutbildningar var vid antagningen 1997. 
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problem att lärarna inte har kunnat anpassa sin undervisning så att den passar 
kvinnliga behov och intressen. Vidare anges att skolan inte förmår väcka de 
yngre elevernas intresse för det naturvetenskapliga området på grund av att 
lärare i lägre årskurser saknar den rätta kompetensen och det rätta engage-
manget. Här betonas lärarens inställning till sitt ämne. Han eller hon måste 
kunna koppla sin undervisning till verkligheten. När det gäller elevers vilja att 
gå vidare inom det naturvetenskapliga området uppges flickors val vara mer 
beroende av social bakgrund än pojkars. Skolan måste uppmärksamma både att 
eleverna kommer från olika samhällsklasser och att de är av olika kön. Vidare 
sägs: ”Undervisningen måste ändras så att den bättre stämmer överens med 
flickornas intressen” (Ds 1994:98 s 31). Således menar man att undervisningen 
har utgått ifrån pojkars intressen. Men undervisningen kritiseras också för att 
vara alltför frikopplad från både elevernas verklighet och samhället, vilket 
knyter an till tidigare framförd kritik mot undervisning som har varit mer i linje 
med specialiseringsdiskursen än med diskursen för medborgerlig bildning. 
Därtill uppges att en mer verklighetsanknuten undervisning också passar 
flickor bättre (Ds 1994:98 s 31). 

Ytterligare ett problem som lyfts fram är att de flickor som blir intresserade 
av det tekniska området och vill gå vidare, riskerar att bli diskriminerade på 
olika sätt. De flickor som väljer en ”pojklinje” inom gymnasiet har noga 
övervägt sitt val. De har högre betyg och större ambitioner än sina manliga 
klasskamrater, men de blir ändå ifrågasatta av omgivningen. Det krävs något 
extra av dessa flickor. De måste vara både självsäkra och tuffa (Ds 1994:98 s 
30). Enligt statistiken har en stor andel av dessa flickor hoppat av redan under 
det första året. Avhoppen beror bland annat på att lärarna på dessa yrkesinrik-
tade ”pojklinjer” är negativt inställda till de kvinnliga eleverna: ”Ett starkt skäl 
till avhoppen är lärarnas negativa attityd gentemot flickor på teknisk utbild-
ning” (Ds 1994:98 s 30f). Lärarnas kön anges inte, vilket kan jämföras med hur 
den kvinnliga personalen i de lägre årskurserna lyftes fram i föregående avsnitt.  

Vidare anges att de kvinnliga elever som fullföljde sin utbildning dessutom 
sedan hade mycket svårt att få arbete inom sitt område. Detta gällde både under 
lågkonjunktur och under högkonjunktur. Arbetsmarknaden har således inte 
gärna tagit emot flickorna när de väl varit färdigutbildade, enligt vad som 
uppges. En slutsats som kan dras av den beskrivning som görs är att flickornas 
val av teknisk och liknande yrkesutbildning innebär en utmaning mot utbild-
ningarnas manliga könskodning och att denna utmaning inte helt accepteras, 
varken av studiekamrater och lärare inom utbildningarna, av övrig omgivning 
eller av arbetsmarknaden. Den beskrivning som görs i rapporten för tankarna 
till 1950 års debatt där det talades om att de flickor som ville söka sig till 
manligt könskodade utbildningar riskerade att möta en ”mur av fördomar” 
(Prop. 1950:70 s 295). 

Även i annat sammanhang nämns teknikundervisningen. Det handlar då om 
att teknik och fysik lyfts fram som ämnen där flickor kan tänkas klara sig sämre 
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än pojkar. På motsvarande sätt tas språkliga förmågor upp som ett område där 
pojkar kan komma till korta: 

 
Om flickor inte klarar fysik och teknik lika bra som pojkar eller om pojkar inte 
kan uttrycka sig i tal och skrift lika bra som flickor är det inte flickorna eller 
pojkarna som det är fel på. Det är en kunskapsfråga och ett pedagogiskt pro-
blem som skall hanteras inom skolans ordinarie verksamhet. Problemet ligger 
således i att flickor och pojkar inte får den undervisning de är i behov av och 
berättigade till (Ds 1994:98 s 25). 

 
Syftet med att ge dessa exempel är att framhålla skolans ansvar. Vidare 
tydliggörs att det inte är eleverna som är problemet. Fokus riktas istället mot 
undervisningen och skolan och således mot strukturell nivå. 
 

Sammanfattande analys och jämförelse 
Den könspolära diskursen kan utläsas. Pojkar och flickor konstrueras som två 
enhetliga och motsatta grupper. På symbolisk nivå konstrueras pojkar som 
aggressiva, hänsynslösa och oansvariga. Enligt beskrivningen brister de i 
omsorg och respekt. Flickor konstrueras som tysta, anpassliga, fogliga, 
manipulativa, passiva, ovilliga att ta risker och osjälvständiga. Flickor tar 
hänsyn till andras behov, visar omsorg och respekt, men framställs också som 
både falska och rädda. På strukturell nivå framställs flickor som hjälpfröknar, 
vilka hjälper läraren att instruera och hålla ordning på andra elever. Flickor får 
därmed ta ansvar, inte bara för sig själva, utan även för andra. Pojkar däremot 
uppges inte ta ansvar för sitt eget lärande. De uppges vidare lägga beslag på 
uppmärksamheten, ledningen och utrymmet både fysiskt och verbalt. Beskriv-
ningen för tankarna till 1950 års debatt där det sades att de fogliga och lydiga 
flickorna hade varit till gagn för att hålla ordning på de odisciplinerade 
gossarna. 

Flickor och pojkar konstrueras även som motsatser genom att de kopplas 
ihop med olika hjärnhalvor och skilda förmågor. På symbolisk nivå länkas 
flickor i detta sammanhang till ord, språk, perceptuell hastighet, finmotorik, 
detaljer och matematiska beräkningar. Pojkar länkas till redskapsanvändning, 
lokalsinne, spatial förmåga, målorienterad motorisk förmåga och matematiskt 
resonerande. De polära konstruktionerna påminner om det synsätt som 
framkom i både betänkandet från 1948 och debatten 1950. Men precis som på 
1940- och 1950-talet framträder även en annan bild. I rapporten framhålls 
variationer inom könen och det sägs också att både pojkar och flickor måste få 
bredda sina kompetenser och utvecklas mindre ensidigt, vilket är i linje med 
den gränsuppluckrande diskursen. Även i samband med de stereotypa beskriv-
ningarna framhålls skolans ansvar för att flickor och pojkar blir som de blir. 
Skolan tillåter pojkars aggressivitet medan flickor får lära sig att sätta både 
vuxnas och pojkars behov framför sina egna. Det kan också konstateras 
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disciplinproblem i samband med pojkar är något som har återkommit i 
materialet. När det i rapporten framförs att skolan tillåter ett dåligt beteende 
från pojkars sida kan det också jämföras med att ett visst gillande kunde utläsas 
i samband med att en remissinstans beskrev pojkars normbrott i 1950 års 
debatt. Detta tyder på att pojkar som bryter mot ordningsnormer inte bryter mot 
könsnormerna. 119 

 Vidare kommer den gränsuppluckrande diskursen till uttryck när det anges 
att vissa uppgifter av tradition räknas som kvinnliga och andra som manliga, 
vilket innebär att detta är en sedvänja som är av kulturell art och därför också 
kan förändras. Dessutom argumenterar arbetsgruppen för att inte bara pojkar, 
utan även flickor, har rätt att bli bemötta som individer.  

Att även flickor ska betraktas som individer kan också ses som ett exempel 
på ett ifrågasättande av den asymmetri som tillskriver pojkar och män högre 
status. På liknande sätt tar man upp att skolan återkommande har velat förändra 
flickorna och deras val av utbildning och yrke medan pojkarna och deras val 
däremot inte har ifrågasatts. Enligt vad som anges är skolan dessutom framför 
allt inte anpassad för flickor. Ytterligare ett uttryck för den asymmetri som lyfts 
fram är läromedel som utgår ifrån en manlig norm. I några fall tas en maktoba-
lans upp utan att den förklaras eller preciseras. 

En asymmetri som gestaltas handlar om bristen på manliga lärare i de lägre 
årskurserna. Som problemet beskrivs framstår de kvinnliga lärarna som 
problemets orsak. Detta sätt att formulera problemet kunde även utläsas i 1993 
års debatt. Vidare antyds att idrottslärarlinjen tillämpar könskvotering, vilket 
för tankarna till könskvoteringen till folkskollärarutbildningen som debattera-
des i riksdagen 1962. 

När det gäller naturvetenskap och teknik betonas att undervisningen, och 
således den strukturella nivån, måste förändras. Man tar avstånd från skolans 
tidigare inriktning på den individuella nivån och från tidigare ambitioner att få 
kvinnliga elever att ensidigt förändra sina val. Vidare sägs att undervisningen 
har utgått ifrån pojkars intressen. Men undervisningen kritiseras också för att 
vara alltför frikopplad från elevernas verklighet och från samhället, vilket 
                                                      
 
119 Pedagogen Maria Wester (2007 s 221f) visar i sin avhandling om uppförandenormer 
i 7-9-skolor att det framför allt är vissa pojkar som är störande och att det sätt beteendet 
förklaras bidrar till att det bevaras. Enligt rådande normer tillåts stökighet och även ett 
visst mått av våld från pojkar. Både lärare och elever accepterar och ursäktar beteendet, 
det ingår i förväntningarna på pojkar. Pojkars hårdhänta sätt tolkas som lek och skoj, 
men lärare säger också att de har svårt att avgöra när gränsen för det normala passeras 
och när den våldsamma leken ska klassificeras som våld. Wester konstaterar att en 
traditionell maskulinitet därmed återskapas. Detta kan även jämföras med skolforsk-
ning som har funnit att det tycks vara betydligt svårare att problematisera normer för 
maskulinitet än att diskutera normer för femininitet (Öhrn 2002 s 21f). 
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knyter an till tidigare framförd kritik att undervisningen fortfarande är mer i 
linje med specialiseringsdiskursen än med diskursen för medborgerlig 
bildning. En mer verklighetsanknuten undervisning sägs dessutom passa flickor 
bättre. Vidare uppges flickors val att fortsätta inom det naturvetenskapliga 
området vara mer beroende av social bakgrund än pojkars.  

Många av de flickor som har valt ”pojklinje” inom gymnasiet har fått det 
svårt. En slutsats som kan dras av den beskrivning som görs är att flickornas 
val av till exempel teknisk yrkesutbildning innebär en utmaning av utbildning-
ens manliga könskodning och att denna utmaning inte alltid accepteras, varken 
av studiekamrater eller av lärare inom utbildningarna, inte heller av arbets-
marknaden och övrig omgivning.  
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11    SAMMANFATTNING  

Nedan ska jag sammanfatta studiens resultat på två olika sätt. Först kommer en 
summering av den skolpolitiska diskussionen över tid. Därefter redovisas en 
tematisk sammanfattning i punktform. 

Den skolpolitiska diskussionen över tid 

1948‐1962  Ett könspolärt synsätt utmanas 
I dokumenten från 1948 och 1950 framträder en etablerad könspolär diskurs 
tydligt. Flickor och pojkar beskrivs som motsatser och deras olikheter fram-
hålls. Inom denna diskurs framkommer en asymmetri som tar sig uttryck på så 
sätt att kvinnor konstrueras som avvikelser från en självklar manlig norm. 
Kvinnor markeras särskilt genom att civilstånd och förnamn anges på ett sätt 
som inte gäller för män. Pojkar konstrueras som vanliga och självklara elever 
medan flickor och flickors utbildning framstår som avsteg från det gängse. 
Vidare tillskrivs män och manlig verksamhet ett högre värde än kvinnor och 
kvinnors verksamhet. En institutionaliserad praxis att ge män företräde till 
vissa lärartjänster omnämns. Även om det sägs att en flicka som vill söka sig 
till ett manligt könskodat yrke inte bör stoppas av fördomar, ska hon prövas 
extra noga. Det kvinnligt könskodade används också retoriskt i degraderande 
syfte. Vidare förekommer sammanblandningar mellan det könsneutrala och det 
som endast gäller manliga elever. 

På symbolisk nivå konstrueras flickor som ömtåliga unga kvinnor som 
befaras bli överansträngda av hårda studier och vars förhållningssätt till 
kunskap är ett ytligt memorerande. Andra idéer som länkas till flickor är låg 
ambitionsnivå och avsaknad av god begåvning trots goda kunskaper. Pojkar 
däremot sägs lära på djupet och de förknippas med begåvning, intelligens och 
eliten. Men de länkas också till läsleda, nonchalans, disciplinproblem och 
störande beteende, problem som teknisk-praktisk utbildning vid verkstadsskola 
antas kunna lösa. På den strukturella nivån länkas flickor till syslöjd, hemsköt-
sel, matlagning, barnavård, humanistiska ämnen och språk. Pojkar länkas till 
träslöjd, verktyg, matematik, naturvetenskap och teknik. Pojkars tekniska 
kunnande knyts till den tekniska utvecklingen samt till de manliga elevernas 
egna intressen av ritteknik, motorkunskap, verkstadsarbete och teknik i 
allmänhet.  

Den polära könsordningen framstår som stark och dess räckvidd relativt bred, 
men den utmanas av en gränsuppluckrande diskurs. Variationer inom könen, 
istället för mellan könen, lyfts fram. Förslag förs fram som innebär ett modest 
(i samband med slöjden och framtida yrkesval) och i andra fall mer radikalt (i 
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samband med ämnet hemkunskap och hemreparationer) undergrävande av de 
strikta gränserna för flickors respektive pojkars verksamhetsområden. Asym-
metrin som ger manliga elever en mer gynnsam position ifrågasätts för det 
första i och med synliggörandet av hur realskolan är anpassad efter pojkars 
behov, för det andra genom att flickornas begränsade utbildningsalternativ lyfts 
fram samt för det tredje när yrkesskolornas praxis att utestänga kvinnliga elever 
berörs. 

En reformering av den naturvetenskapliga undervisningen föreslås. Detta 
innebär samtidigt en omförhandling av den etablerade synen på hur naturveten-
skaplig undervisning ska bedrivas. Undervisningen föreslås väcka nya 
elevgruppers intresse. Istället för att främst utformas för en minoritet föreslås 
att innehållet ska breddas så att samtliga elever får en bred naturvetenskaplig 
orientering. I detta sammanhang betonas användbara medborgarkunskaper och 
en diskurs för medborgerlig bildning framkommer. 

Den mer traditionella synen på naturvetenskapliga studier kommer till uttryck 
i vad som i studien kallas en specialiseringsdiskurs. Intellektuell skolning, 
självständighet, erfarenhetsbaserad undervisning, åskådning och observationer, 
ett tidskrävande lärande, hög svårighetsgrad, höga krav, mycket arbete och stor 
möda länkas till de naturvetenskapliga studierna inom denna diskurs. Den 
naturvetenskapliga utbildningen förknippas vidare med hög status, särskilt 
gäller detta fysik och kemi. Studiernas manliga könskodning är stark. När de 
naturvetenskapliga ämnena uttalat kopplas ihop med flickor blir det i en 
särskild variant för hem och moderskap. 

När gängse föreställningar om naturvetenskap och naturvetenskaplig under-
visning jämförs med samtida föreställningar om kön, förefaller naturvetenskap 
inte vara något för flickor. Detta ter sig närmast självklart utifrån områdets 
starka manliga könskodning, men torde också höra ihop med att studierna 
konstrueras som mödosamma och krävande. Lägre teknisk utbildning och 
verkstadsarbete förknippas med pojkar i puberteten och ses som lämplig 
verksamhet för håglösa pojkar. Allmänt sett tycks teknikområdet inte vara 
passande för kvinnor vid den här tiden.  

I dokumenten från 1961 och 1962 återkommer många av föreställningarna 
från de tidigaste dokumenten. Den könspolära diskursen tycks emellertid 
utmanas allt mer. Den manliga normen är inte heller längre lika självklar och 
bland annat kritiseras inkvoteringen av män till folkskollärarutbildningen. Allt 
fler kvinnor förvärvsarbetar och det framförs att hemmets skötsel och familjen 
bör vara en angelägenhet för både män och kvinnor. Pojkar och flickor föreslås 
också få samma slöjdundervisning. Flickor förväntas bryta könsnormerna och 
välja annorlunda i fråga om utbildningsväg och yrke. Det framförs att en flicka 
kan gå verkstadsskola och utbilda sig till bilmekaniker. Även i samband med 
att slöjdämnet diskuteras sägs att det är angeläget att flickor i större utsträck-
ning väljer tekniska och liknande praktiska yrken. Flickan som väljer teknisk 
praktisk utbildning framstår som sinnebilden för eleven som gör ett 
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könsöverskridande val. Förväntningarna riktas ofta mot den individuella nivån. 
De hinder som flickor som följer uppmaningen riskerar att möta tas undantags-
vis upp. I 1962 års debatt nämns försök att få flickor till matematisk-
naturvetenskaplig utbildning. I detta fall framförs motargument. Några 
motargument nämns däremot inte gentemot ambitionen att få flickor till 
teknisk-praktiska utbildningar och yrken. 
 
 
1968‐1974  Samma utbildning för flickor och pojkar 
Dessa dokument präglas av ett i huvudsak könlöst språkbruk. Kön tycks endast 
relevant i samband med några få skolämnen. Den könspolära diskursen kan 
dock utläsas i materialet. På den symboliska nivån länkas män till alkoholism 
och pojkar till disciplinproblem och skoltrötthet. Flickor förknippas med 
talängslan, stress, depression och isolering men också med goda betyg och 
omsorgsfull skötsel av skoluppgifter. På strukturell nivå länkas män till 
förvärvsarbete och pojkar till teknik och verkstadsarbete. Kvinnor förknippas 
med hemarbete samt till ensamstående föräldraskap och ansvar för sönernas 
eventuella missanpassning. Flickor kopplas ihop med hemmets sysslor. Vidare 
länkas kvinnliga lärare till yngre elever och manliga till äldre. Dessutom 
förknippas skolledarbefattningar med män. En asymmetri framkommer, pojkar 
blir synliga och synonyma med elever medan flickor blir mer osynliga. 
Dessutom antyds att män bör ges företräde till skolvärdstjänster. 

Utifrån den gränsuppluckrande diskursen betonas att pojkar och flickor ska få 
samma undervisning, inte bara inom den obligatoriska undervisningen utan 
även när det gäller friare aktiviteter. Alla elevers behov av hemkunskap, 
träslöjd och textilslöjd framhålls. Det sägs också vara viktigt att eleverna 
breddar sina preferenser och gör könsöverskridande val. Dessutom framstår det 
som önskvärt med fler manliga lärare inom förskola och lågstadiet och fler 
kvinnliga skolledare. 

De naturvetenskapliga ämnena diskuteras i relation till framtidens naturve-
tenskapliga specialister och resonemanget är i linje med specialiseringsdiskur-
sen. Arbetsmarknadsförsörjning, men också samhällets utveckling och tillväxt, 
är i fokus. I linje med diskursen för medborgerlig bildning betonas demokratis-
ka värden och allmänbildning. Även miljöfrågor och aktiviteter i naturen för 
fritid och rekreation förs fram. Teknik och verkstadsarbete förknippas med 
svagpresterande pojkar och disciplinproblem. 

 
 

1976‐1979  Könsroller i centrum 
I linje med den könspolära diskursen länkas pojkar på strukturell nivå till 
teknik, trä- och metallslöjd samt arbete med hårda föremål, och flickor länkas 
till barnkunskap, textilslöjd och arbete med mjuka föremål. På symbolisk nivå 
förknippas disciplinproblem och att vara negativt inställd till skolan till pojkar.  
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En annan könsordning efterfrågas och den gränsuppluckrande diskursen 
kommer till uttryck när det framhålls att pojkar och flickor ska lära sig samma 
praktiska sysslor. De åtgärder som diskuteras riktar sig företrädesvis mot den 
individuella nivån. Stor vikt läggs vid att studie- och yrkesorienteringen ska 
motverka könsbundna val. Särskilda skolledarkurser riktade mot kvinnor 
föreslås. 

Jämställdhet är ett återkommande tema och fokus ligger på numerär fördel-
ning, attityder och könsroller. Diskussioner om det könsmönster som råder i 
samhället, om innehållet i skolans undervisning samt betydelsen av kunskaper 
om könsfrågor får ett relativt litet utrymme. Men åtgärder som riktar sig mot 
lärarkollektivet, som fortbildning i könsrollsfrågor, föreslås. En samhällskritik 
som avser ojämlika föreställningar, traditioner och diskriminering mot kvinnor 
kommer också till uttryck. I dessa sammanhang fokuseras både på strukturell 
och på symbolisk nivå. 

En jämn könsfördelning i alla undervisningsgrupper är en huvudprincip, 
undantag görs dock för slöjden. Precis som tidigare framstår flickan som väljer 
teknisk utbildning som sinnebilden för eleven som gör ett könsöverskridande 
val. Det sägs att flickor behöver göra ett friare yrkesval och inta en friare 
hållning till tekniska och naturvetenskapliga studier. Teknikämnet, som nästan 
inga flickor väljer, förordas som obligatoriskt ämne. När det gäller det 
naturvetenskapliga området i övrigt diskuteras rekrytering till vidare studier, 
vilket antyder att specialiseringsdiskursen är utgångspunkt. I sammanhanget 
nämns emellertid inte något om att naturvetenskap skulle vara särskilt svårt och 
krävande. Ett vikande intresse för gymnasieskolans treåriga naturvetenskapliga 
och fyraåriga tekniska linje tas upp. Kravet på särskild engelska och matematik 
föreslås utgå, vilket antas göra att fler flickor kommer att söka dessa utbild-
ningar. Fokus riktas mot grundskolans naturvetenskapliga undervisning och det 
antyds i detta sammanhang att den avskräcker elever från fortsatta studier. 
Utifrån diskursen för medborgerlig bildning framhålls att undervisningen måste 
förnyas. Vidare betonas elevernas egna erfarenheter, praktisk tillämpning samt 
en undervisning som stimulerar och engagerar. 
 
1992‐1994  Skolans bidrag till obalans 
Den könspolära diskursen kan utläsas i formuleringar som antyder att kvinnligt 
och manligt syftar på något givet. Diskursen framkommer också i skrivningar 
som knyter an till tidstypiska föreställningar om mäns och kvinnors olika språk. 
Därtill förekommer mycket stereotypa beskrivningar. Flickor och pojkar länkas 
till olika hjärnhalvor och pojkar konstrueras som aggressiva, hänsynslösa och 
oansvariga medan flickor konstrueras som fogliga, manipulativa och passiva.  

Skolans roll när det gäller relationen mellan könen lyfts fram och det sägs att 
skolan har medverkat till att reproducera ett ojämlikt könsmönster. I linje med 
den gränsuppluckrande diskursen framhålls att både pojkar och flickor ska lära 
sig såväl kvinnligt som manligt könskodade sysslor. Det sägs också att både 
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pojkar och flickor måste få bredda sina kompetenser och utvecklas mindre 
ensidigt. Vidare anges att vissa uppgifter av tradition räknas som kvinnliga och 
andra som manliga, vilket innebär att detta är en sedvänja som är av kulturell 
art och därför också kan förändras. En utjämning förespråkas beträffande 
elevernas inflytande och utrymme. På symbolisk nivå länkas pojkar till ett 
större, och flickor till ett mindre, utrymme och inflytande i klassrummet. Detta 
lyfts fram, synliggörs och framstår som illegitimt, vilket innebär att asymmetrin 
utmanas. Vidare både kritiseras och återupprepas det tidigare synsättet som 
inneburit att numerär fördelning och flickornas val har fokuserats. De flickor 
som har valt teknisk och liknande yrkesutbildning inom gymnasieskolan 
uppges ha blivit illa behandlade av manliga studiekamrater, lärare och på 
arbetsmarknaden. 

När det gäller den naturvetenskapliga undervisningen tas skolans uteblivna 
framgång med att intressera flickor upp. Flickor och teknik kallas för en 
symbolfråga inom skolan. Det framhålls att undervisningen måste förändras. 
Därmed riktas fokus mot strukturell nivå. Avstånd tas från skolans tidigare 
ambitioner att få kvinnliga elever att ensidigt förändra sina val. Det föreslås 
både att undervisningen tidigareläggs och att den förstärks. Dessa åtgärder 
antas gynna flickor särskilt. Några motsvarande åtgärder för att påverka pojkar 
att söka sig till barnomsorg eller dylikt förs inte fram. 

De ämnesinnehåll som har föreslagits för fysik och kemi kritiseras för att mål 
för tillämpningar i vardagslivet saknas, vilket tyder på att det ämnesinnehåll 
som angivits knyter an till specialiseringsdiskursen och så till vida påminner 
om den gamla realskolans naturvetenskapliga utbildning. Diskursen om 
medborgerlig bildning kommer till uttryck när det framhålls att ämnena inte 
enbart ska vara förberedande för vidare studier, utan också kopplas till 
vardagserfarenheter och utgöra en grund för att kunna förstå och kunna följa de 
frågor med naturvetenskaplig anknytning som diskuteras i samhället. 

Teknikämnet ges en ny inriktning och ett nytt innehåll. Ämnet intar en 
särställning i och med att stor vikt läggs vid att innehållet ska tas från både 
kvinnligt och manligt könskodad verksamhet, vilket också innebär att åtgärden 
riktar sig mot både strukturell och symbolisk nivå.   

 

 

 205



Tematisk summering 

Den könspolära diskursen utmanas ständigt 
Även om den könspolära diskursen förefaller livskraftig får den sällan stå 
oemotsagd. De könspolära föreställningarna utmanas gång på gång i materialet. 
Det markeras att könskodningarna är konventioner som kan brytas. Könsskill-
nader tonas ner, variationerna inom könen lyfts fram, det påpekas att flickor 
och pojkar inte är några enhetliga grupper. Alla elevers behov av kunskaper, till 
exempel för hemmets skötsel, framhålls. Flickors sämre villkor lyfts fram och 
sätts ifråga. Det görs markeringar för att ta avstånd, såväl från ett alltför 
polariserat sätt att beskriva kön, som från asymmetrin. Redan i betänkandet 
från 1948 framförs flera förslag som tydligt syftar till att luckra upp könsgrän-
serna. Värdet av att flickor och pojkar lär sig samma praktiska färdigheter 
framhålls. Detta är också något som återkommer både under 1960-talet och 
senare. Under 1970-talet betonas vikten av att bryta könsgränserna beträffande 
utbildning och yrke för både pojkar och flickor. I början av 1990-talet framförs 
förslag som syftar till att könen ska få lika stort utrymme och inflytande i 
skolan.  
 
Teknik används tidigt i gränsuppluckrande syfte 
I betänkandet från 1948 föreslås att flickor ska närma sig det tekniska området 
genom att lära sig att hantera verktyg och känna till elektriska apparater. 
Teknik används således tidigt i syfte att vidga könsgränserna. I början av 1960-
talet talas det om att få flickor att välja både den verkstadsmekaniska linjen 9 
mek och tekniska yrken. Under 1970-talet sägs att flickor behöver bredda sitt 
tekniska kunnande för att göra ett friare yrkesval. Dessutom beslutar man att 
teknikämnet ska bli ett obligatoriskt ämne, ett förslag som har förts fram inom 
skolöverstyrelsens könsrollsprojekt. Även under 1990-talet diskuteras åtgärder 
för att få fler flickor att välja tekniska utbildningar och yrken. Teknikämnet 
reformeras och innehållet tas från både kvinnligt och manligt könskodade 
verksamheter. 
 
Vissa utmaningar återskapar den könspolära diskursen 
Vissa förslag som tycks avse att luckra upp könsnormerna återskapar i stället 
könspolära idéer. Ett exempel är när det i 1950 års debatt sägs att flickskolan 
kan vara lämplig för vissa särskilt konstnärliga pojkar och när fysik och kemi 
framhålls som lämpliga ämnen för flickor, dock i en speciell variant inriktad på 
hemmets skötsel. När det i 1961 års betänkande talas om flickornas ovillighet 
att reflektera på andra yrken än det för könet traditionella kan könsnormerna 
förefalla utmanas. Men då en närmare granskning visar att pojkarna har valt 
minst lika könstraditionellt, vilket inte ses som något bekymmer, visar 
uttalandet snarare på förfarandet att betrakta flickor som problem. Ytterligare 
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ett exempel ges 1979 när den vid tidpunkten viktiga principen om jämn 
numerär fördelning tillämpas olika beroende på vilket kön som ska stå för 
utjämningen. Ett undantag görs för den jämna könsfördelningen. Pojkar ska 
inte ”tvingas” ha textilslöjd. När det gäller teknikämnet, som nästan inga 
flickor väljer, anses principen däremot viktig. I detta sammanhang talas det inte 
om tvång, utan om ”möjlighet”. Under 1990-talet sägs att det är ett bekymmer 
att så få män arbetar inom barnomsorgen och skolans tidigare år, vilket skulle 
kunna ses som ett sätt att utmana könsnormerna. Men problemet formuleras i 
termer av ”kvinnodominans”, vilket gör att kvinnorna framstår som problemets 
orsak. Männens ansvar och val osynliggörs. Dessutom förefaller inte principen 
om varje individs rätt att välja efter sina intressen och preferenser gälla de 
kvinnor som väljer att arbeta med yngre barn.  

 
Samtida könsnormer erkänns inte som samtida 
Något som framträder i materialet är att samtida könsnormer inte erkänns som 
samtida. Istället uppges de vara passé och överspelade. I materialet är detta 
något som uppträder från och med 1960-talets början. Förfarandet kommer till 
uttryck i samband med uppmaningen att flickor ska söka sig till det tekniska 
området. Det framstår som enkelt och oproblematiskt för kvinnor att arbeta 
inom manligt könskodad verksamhet, trots att det skulle innebära ett brott mot 
samtidens könskonventioner. Ett annat exempel är när det i 1962 års debatt 
talas om ”föråldrade uppfattningar”, trots att det handlar om samtidens 
könsnormer som man hoppas att de unga i framtiden ska slippa. Ett tredje 
exempel gäller samma debatt när en remissinstans menar att en flicka först kan 
skaffa sig huslig utbildning och därefter gå vidare till teknisk utbildning för att 
utbilda sig till bilmekaniker. Remissinstansen tar för givet att hushållet ska 
fortsätta vara ett kvinnligt ansvar. De kulturella normer som länkar hushållen 
till kvinnor gör det svårt att tänka sig att det kunde vara på annat vis vid den 
här tiden. Men ändå framställs det som flickans personliga uppfattning att den 
husliga utbildningen är något för henne. Ett fjärde exempel ges under 1990-
talet när det sägs att läromedlen ger förlegade bilder av kvinnor och män. 
Läroböckerna speglar inte samtidens värderingar. Att detta knappast stämmer 
blir tydligt då de skildringar som förmedlas av allt att döma passerar som 
normala bland både läroboksförfattare, förlag, lärare och elever. Dessutom 
framhålls att det behövs särskild kunskap för att upptäcka de stereotypa 
framställningarna.  
 
Flicka till teknik – sinnebild för könsöverskridande val 
Från och med början av 1960-talet framstår flickan som väljer teknik som 
sinnebilden för eleven som gör ett könsöverskridande val. Under 1990-talet 
kallas också flickor och teknik för en symbolfråga för jämställdhetsarbetet i 
skolan. 
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12    DISKUSSION   

I avhandlingen har syftet varit att studera hur kön framställs i de skolpolitiska 
dokument som utgör förarbeten till grundskolans läroplaner. Jag har också 
undersökt hur naturvetenskap och teknik konstrueras i texterna. Varken de 
olika aktörerna eller deras manifesta budskap har varit i fokus. Istället är det 
underförstådda normer, tankefigurer och idéer som har varit i centrum. 
Utgångspunkten är att texter och utsagor alltid bygger på outtalade förutsätt-
ningar. Varje tid har sina sätt att förstå vad som är självklart i tillvaron. Detta 
innebär vidare att de idéer som har framträtt i studien inte betraktas som 
aktörernas privata föreställningar utan snarare som idéer i tiden. Dessa idéer 
tenderar att föras vidare på ett oreflekterat sätt just för att de ingår i vad som är 
”normalt” att säga. 

De föreställningar som har framkommit om kön har relaterats till de idéer 
som i materialet har länkats till naturvetenskap och teknik. Avsikten har varit 
att därigenom nå en djupare kunskap om det i skolans värld återkommande 
talet om ”flickor och naturvetenskap och teknik”. 

De idéer som undersöks ska inte förväxlas med verkligheten utanför texterna. 
Även om det i 1940- och 1950-talets resonemang framstår som om inga 
kvinnor överhuvudtaget ägnade sig åt naturvetenskap och teknik måste man 
hålla i minnet att detta var en idé. Trots att idén var stark såg verkligheten 
annorlunda ut. Det fanns kvinnor inom området, även om de var få.  

Jag har också undersökt ett specifikt material. De skolpolitiska texterna 
representerar inte hela samhällsdebatten, även här finns en skillnad. Som 
redovisats tog det till exempel lång tid innan den stora könsrollsdebatt som 
startade i början av 1960-talet märktes i studiens skolpolitiska material. 
Ytterligare en sak som kan noteras är att inte alla förslag som diskuteras kom 
att realiseras. Till exempel kom det nya teknikämnet som diskuteras i Lpo 94:s 
förarbeten inte att få namnet teknik och miljö. 

I detta avslutande kapitel ska jag först ta upp de två könsdiskurserna som har 
kunnat utläsas i materialet. Jag ska också diskutera ett könspolärt synsätt utan 
manlig norm. Därefter följer ett resonemang om naturvetenskap och teknik, 
samt om hur framförallt naturvetenskap har beskrivits utifrån två skilda synsätt. 
Sedan diskuteras temat flickor och naturvetenskap och teknik. Kapitlet avslutas 
med några reflektioner där jag också nämner ett par nya frågor som har väckts. 
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Könspolär kontra gränsuppluckrande diskurs 
I avhandlingen har jag redovisat hur en könspolär diskurs har kommit till 
uttryck i de skolpolitiska texterna. Inom denna diskurs har pojkar och flickor 
framstått som motsatser som inte tycks ha något gemensamt. Därtill har en 
maktobalans, en asymmetri, framkommit. Män har tilldelats och tillskrivits en 
mer gynnsam position jämfört med kvinnor. Det kan dock framhållas att två 
olika bilder av pojkar framträdde i de tidigaste dokumenten. Enligt en bild 
förknippades pojkar med disciplinproblem, enligt en annan med ”eliten”. I 
detta sammanhang kunde även den klassaspekt som jag har berört vid några 
tillfällen i studien skönjas (Jfr Willis 1977; Trondman 1995).  

De könspolära idéerna har inte fått stå oemotsagda. Motbilder och andra 
föreställningar har framförts. Den könspolära diskursen har återkommande 
utmanats av en gränsuppluckrande diskurs. En strävan att töja på gränserna för 
starkt könskodad verksamhet har formulerats, ofta på ett mycket medvetet och 
explicit sätt. Könsskillnader har tonats ner. Det har gjorts markeringar för att ta 
avstånd, såväl från ett alltför polariserat sätt att beskriva kön, som från 
asymmetrin. Många förslag för att bryta könsuppdelningen har framförts. 
Könskodningen av olika verksamheter har kritiserats, men det har också antytts 
att det inte är det könspolära i sig som är problemet, utan endast asymmetrin 
och den manliga normen. Nedan ska jag först ta upp frågan om kvinnlig norm i 
materialet och därefter diskuterar jag frågan huruvida ett könspolärt synsätt 
utan asymmetri är möjligt. 
 
Könspolärt utan manlig norm 
En utgångspunkt för studien har varit att betrakta asymmetrin som en empirisk 
fråga. Den manliga norm som präglar de politiska dokumenten var inte given 
på förhand. Utgångspunkten var att asymmetrin skulle kunna variera beroende 
på kontext. Dessutom är det texter som har varit föremål för analys vilket 
innebär att möjligheten att formulera sig på olika sätt alltid finns (Jfr Eichler 
1988; Maggio 1997). En fråga som därför bör ställas är huruvida temat 
kvinnlig norm har framträtt i studien. I två avseenden har det visat sig vara 
kvinnliga personer som har avsetts trots att formuleringarna har varit könsneu-
trala.  

För det första har det framkommit att det många gånger endast har varit 
flickor som har åsyftats när olika aktörer har framfört att elever bör välja 
utbildning och yrke på tvärs mot tidens könsnormer. Att flickor har varit 
normgruppen i detta sammanhang och att pojkar har exkluderats från dessa 
förväntningar har dock inte inneburit att flickor har tillskrivits en högre status 
eller bättre position. Det har tvärt om betytt att flickor återkommande har 
framstått som problem.  

För det andra har det visat sig att den förälder som nämnts, till exempel när 
det har antytts att en förälder helst bör finnas i hemmet, eller när hemarbetande 
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förälder har berörts, har avsett modern. Inte heller i detta fall kan det förhållan-
de att det könsneutrala ordet förälder i själva verket betyder moder sägas ge 
kvinnor någon högre status eller mer gynnsam position. Istället riskerar kvinnor 
att utsättas för krav som fäderna inte drabbas av. Jag har till exempel visat hur 
fenomenet ”mother-blaming” (att ensidigt tillskriva mödrarna ansvar och skuld 
för barnens problem) har framträtt i materialet. ”Mother-blaming” kan i sin tur 
förstås utifrån hur kön fungerar som tolkningsram, förväntningarna på män och 
kvinnor är olika. Pedagogen Birgitta Fagrell (2000 s 177f) har i sin avhandling 
visat att redan 7-åringar vet att de kulturella normerna är sådana att kvinnor 
tillskrivs omsorg om andra medan män har en annan rätt att prioritera sig själva 
(Jfr Elvin-Nowak 2001). Utifrån sådana könsnormer kan fenomenet ”mother-
blaming” förstås.  

Under 1990-talet förs det könspolära synsättet fram (även om nyanseringar 
återkommande görs) samtidigt som asymmetrin kritiseras. Detta kan tolkas som 
ett uttryck för ståndpunkten att de könspolära föreställningarna i sig är riktiga, 
men att den asymmetriska värderingen är fel. Historiskt har detta synsätt varit 
vanligt när syftet har varit att uppvärdera kvinnors position i samhället. 
Pedagogen Ellen Key brukar sägas vara en förespråkare för detta synsätt. Key 
betonade moderlighetens stora betydelse för samhällets utveckling och 
välbefinnande. Män och kvinnor skulle inte ha samma funktioner och arbets-
uppgifter. Kvinnor skulle ägna sig åt de uppgifter som de hade särskild 
fallenhet för, sådant som var kopplat till deras moderlighet, menade Key. De 
kvinnor som inte ägnade sig helhjärtat åt den egna familjen kunde verka som 
samhällsmödrar genom att arbeta som sjuksköterskor eller lärarinnor (Jfr 
Manns 2001; Melander 2001; Eskilsson & Bergenheim 2003 s 264). Å ena 
sidan skulle det könspolära synsättet enligt detta resonemang inte behöva vara 
asymmetriskt. Å andra sidan har idéhistorisk forskning visat att ”kvinnlighet” 
är något som har konstruerats som ”det andra”, som komplementet, till 
”manlighet”, något jag tog upp i bakgrundskapitlet. Det andra och annorlunda 
kommer alltid att ha en andrarangsstatus i relation till det första, till normen 
(Wikander 2001 s 14; Schånberg 2001 s 76). Det kan också beaktas att ett 
påbud att vissa bör hålla sig till vissa områden, medan andra bör hålla sig till 
andra sfärer, inte är förenligt med individens rätt att själv avgöra verksamhets-
område. 

De ovan beskrivna exemplen visar således hur könsnormer hör ihop med 
makt och möjlighetsvillkor. Idéer och tankemönster får påtagliga konsekvenser. 
De som inkluderas i normen får andra förutsättningar än de som exkluderas (Jfr 
Wendt Höjer & Åse 1999; Freidenvall 2007 s 26f). Den som pekas ut som 
problem får en annan position än den som inte gör det. Dessa frågor handlar 
om status, förutsättningar och möjligheter och således om makt. Att föreställ-
ningar får följder gäller också de idéer som förknippas med naturvetenskap. 
Detta ska tas upp i nästa avsnitt. 
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Specialisering kontra medborgerlig bildning 
I relation till naturvetenskap har två konkurrerande diskurser kunnat utläsas. 
Det som i studien har kallats specialiseringsdiskursen, föreställningar där 
naturvetenskapliga studier länkas till hög svårighetsgrad, höga krav, mycket 
arbete och stor möda, har upprepats trots att detta synsätt hörde hemma i 
realskolan och officiellt sett lämnades i och med att grundskolan infördes. De 
diskussioner som förs i materialet vittnar om att diskursen för medborgerlig 
bildning, med fokus på allmänbildande kunskaper och samhällsanknytning, har 
haft svårt för att få genomslag fullt ut. Olika forskare som har granskat 
läromedel inom området har också funnit att innehållet inte alltid stämmer med 
den medborgerliga inriktningen. En lärdom som förmedlas i grundskolans 
kemi- och biologböcker är att naturvetare vet sanningen vilket kan, om 
eleverna tar till sig detta, leda till en passiv medborgarroll, enligt Östman 
(1995). Andra läromedelsgranskningar har visat att läromedel inom området 
främst speglar pojkars intressen och verklighet. Både text och bild kan på olika 
sätt utesluta flickor och flickors erfarenheter (Benckert & Staberg 1988; Wright 
1999; Svennbeck 2003). 

Specialiseringsdiskursen är inriktad på rekrytering till området, medan den 
medborgerliga diskursen sätter vardagstillämpning och allas möjlighet att delta 
i samhällsdebatten i centrum. För de elever som ska undervisas spelar det 
naturligtvis en avgörande roll om de naturvetenskapliga studierna förknippas 
med höga krav och stor möda eller med vardagsanknytning och allmänbild-
ning. Internationellt har dessa två olika inriktningar diskuterats under olika 
benämningar. Den medborgerliga inriktningen kallas till exempel ”science for 
all” till skillnad mot ”science for an elite” (Aikenhead 2003). Vilken inriktning 
som väljs handlar om vems intresse undervisningen ska tjäna.  

I dokumenten från 1990-talet är den medborgerliga diskursen tydlig samtidigt 
som vidare rekrytering till området också nämns. Det är dock inte självklart att 
dessa två mål är förenliga. Inom internationell forskning beskrivs dessa två mål 
som en konkurrens mellan två svårförenliga synsätt (Aikenhead 2003; 2004). 
Peter Fensham (1992) diskuterar olika, och många gånger konkurrerande, 
intressen som kan kopplas till läroplanen (curriculum) när det gäller naturve-
tenskap och teknik. Fensham identifierar politiska intressen, ekonomiska 
intressen, intressen från naturvetare inom forskarsamhället, medborgarintressen 
samt intressen av individuell art från enskilda som önskar kunskaper för egen 
utveckling. Författaren menar att de tre förstnämnda stöder en undervisning 
som är inriktad på att få fram vad han kallar scientifically based work force, 
naturvetare för arbetsmarknadens behov. De två sistnämnda intressena ger stöd 
för en undervisning som motsvarar en naturvetenskaplig allmänbildning 
(medborgarbildning). I detta sammanhang används beteckningen scientifically 
literate citizenry. Fensham menar att dessa två inriktningar är svåra att förena i 
en och samma utbildning.  
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Även Roth & Lee (2001) är inne på samma linje. De framhåller att anled-
ningen till att undervisningen på vissa håll inte har anpassats till andra grupper 
än de som traditionellt attraherats av ämnena, är att skolans naturvetenskapliga 
undervisning har varit ett medel för att identifiera och få fram blivande 
naturvetare. Författarna argumenterar för att undervisningen i högre grad ska 
ske i ett aktivt samspel med det omgivande samhället. Som jag ser det är det 
inte säkert att det räcker att sätta vare sig samhällsengagemang eller vardags-
tillämpning i fokus om den manliga könskodningen lämnas därhän. I betänkan-
det från 1974 föreslogs att fysikämnet skulle kopplas till ”slöjden” och tre 
exempel på hur detta kunde göras angavs. Textilslöjden var emellertid inte 
inkluderad. I alla tre fall sattes likhetstecken mellan slöjd och trä- och metall-
slöjd. Detta kan tolkas som exempel på hur den manliga könskodningen 
tenderar att gestaltas mer eller mindre automatiskt om den inte lyfts fram, 
synliggörs och utmanas. Därmed har jag också berört frågan om kön och det 
naturvetenskapliga området. Jag ska nu återknyta till det som var studiens 
utgångspunkt, att försöka förstå det inom skolan återkommande temat ”flickor 
och naturvetenskap och teknik”. 
 

Flickor och naturvetenskap och teknik 
Det är nu dags att ta upp den fråga som har funnits med sedan starten och som 
var avhandlingens utgångspunkt: Hur kan det återkommande temat ”flickor och 
naturvetenskap och teknik” förstås?  

Nedan tar jag först upp teknik som medel för att bryta könsgränserna. Däref-
ter behandlas den stora skillnad som i studiens tidigare dokument har framträtt 
mellan teknik och naturvetenskap. Vidare förs ett resonemang om 1960-talets 
försök att få flickor att välja verkstadsutbildning och teknisk verksamhet. 
Sedan diskuteras frågan om varför svårigheterna för kvinnor inom teknisk och 
annan manligt könskodad verksamhet så sällan togs upp. Slutligen tar jag upp 
de många problemen som har sett teknik som lösning. 
 
Teknik ett tidigt medel för att bryta könsgränser 
I studien har jag kallat tekniskt och husligt område för ett könspolärt ”prototyp-
par” när det gäller praktiskt arbete inom skolan. I det allra tidigaste dokumen-
tet, betänkandet från 1948, förespråkades att pojkar skulle introduceras i 
kvinnligt könskodad verksamhet likaväl som att flickor skulle pröva på manligt 
könskodade uppgifter. Ett av de förslag som framfördes var att pojkar skulle 
uppmuntras att pröva på hushållsgöromål då män kunde arbeta både som 
charkuterister och skräddare. För flickors del påpekades nyttan av att ha 
kunskap om det tekniska området genom att kunna hantera maskiner och känna 
till elektriska apparater. Arbetsuppgifter som räknades till den husliga respekti-
ve tekniska sfären användes således i syfte att bryta en strikt könsuppdelning. 
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Jag menar därför att flickors närmande till teknikområdet redan tidigt sågs som 
ett sätt att luckra upp könsgränserna. Att just teknik har använts för detta syfte 
kan förstås utifrån den starka manliga könskodningen och teknikens ställning 
som prototyp för manlig praktisk verksamhet. 

Resonemanget i betänkandet riktade sig mot den individuella nivån. Pojkar 
och flickor skulle uppmuntras att överskrida könsgränserna. Å ena sidan kan 
dessa utmaningar mot könsnormerna betraktas som mycket måttliga. Att pojkar 
kunde närma sig den kvinnligt könskodade livsmedelssektorn för att sedan bli 
charkuterister innebar snarast att könsordningen återskapades. Det samma 
gäller måhända även påpekandet att flickor kunde ha nytta av vissa maskiner 
och elektriska apparater. Å andra sidan användes formuleringen ”s.k.” manliga 
respektive kvinnliga yrken, vilket markerade att bruket att länka yrken till kön 
var en konvention som kunde utmanas och brytas. Dessutom gav resonemanget 
uttryck för ett tydligt symmetriskt förhållningssätt. Förslaget riktade sig lika 
mycket mot manliga som mot kvinnliga elever. När talet om flickor till 
teknikområdet återkom i början av 1960-talet handlade det däremot om att 
flickor ensidigt skulle bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Från olika 
håll framfördes att flickor skulle söka sig till teknisk utbildning och tekniska 
yrken. Däremot framfördes inga förslag om att pojkar skulle söka sig till 
kvinnligt könskodade utbildningar och yrken. Vad berodde det på? Kanske 
ligger en förklaring i gamla föreställningar att flickor och kvinnor kan anmodas 
förändras och anpassa sig medan samma krav inte kan riktas mot pojkar och 
män. Idéer som dessa kan spåras till Jean Jacques Rousseaus tankar om manligt 
och kvinnligt som togs upp i bakgrundskapitlet. De kan således betraktas som 
tankefigurer med gamla rötter, tankefigurer som behåller sin kraft när samtida 
könsnormer inte erkänns som samtida. Att föreslå en pojke en kvinnligt 
könskodad yrkesbana skulle dessutom måhända te sig alltför vågat eller rent av 
löjeväckande med tanke på könsordningens asymmetri. Kanske uppfattades det 
också som radikalt nog att männen i större utsträckning förväntades ”hjälpa 
till” med hushållsarbetet när kvinnorna yrkesarbetade allt mer. 

I materialet fanns överlag relativt få utsagor om flickor i relation till det som 
traditionellt brukar betraktas som det naturvetenskapliga området. Detta var ett 
oväntat resultat. En förklaring kan vara att särskilt fysik och kemi är mer 
abstrakta ämnen. Teknik är mer konkret och ger tydligare associationer till 
yrken som går att greppa, som till exempel som industriarbetare och ingenjör. 
Arbetsmarknaden efterfrågade dessutom industriarbetare och tekniker vilket 
innebar att även en förhållandevis kort utbildning hade utsikter att leda till 
arbete. 
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Teknik för skoltrötta pojkar, naturvetenskap för eliten 
I de tidiga dokumenten, materialet från 1948 och 1950, framträder det tekniska 
respektive det naturvetenskapliga området som tydligt åtskilda. I beskrivningen 
av de två områdena kan en klassaspekt utläsas. Teknikstudier tillskrevs en lägre 
status och kopplades till män med begränsade resurser både när det gällde 
ekonomi och begåvning. Vidare länkades teknik och verkstadsarbete till 
pojkars preferenser och till skoltrötta pojkar med disciplinproblem. Det 
naturvetenskapliga området förknippades med läroverkspojkar och således med 
ett högre skikt i samhället. Specialiseringsdiskursen var tydlig och undervis-
ningens inriktning var på vidare teoretiska studier. Studierna hade hög status 
och det gällde särskilt fysik och kemi. Även om de två områdena således 
betraktades som klart åtskilda hade de en stark manlig könskodning gemen-
samt. Det var inte bara den manliga könskodningen som gjorde att de två 
områdena inte föll inom ramen för vad som ansågs passa flickor. Något som 
torde ha bidragit till att den gängse naturvetenskapen ansågs vara ett olämpligt 
område för kvinnliga elever var att studierna konstruerades som mödosamma 
och krävande, något för eliteleverna, en grupp som flickor inte innefattades i. 
Teknikområdets hade i sin tur kopplingar till skoltrötta pojkar och disciplinpro-
blem, vilket kan antas ha bidragit till att området uppfattades som både 
oattraktivt och opassande för flickor. Under denna tid hade man inte heller 
börjat tala om att få flickor till området. De naturvetenskapliga ämnena kunde 
emellertid knytas till kvinnliga elever i en särskild lättare variant för hem och 
moderskap, vilket dock inte utmanade den etablerade bilden av naturvetenskap-
liga studier. Syftet med särskilda naturvetenskapliga studier för hem och 
moderskap var att ge de kvinnliga eleverna naturvetenskapliga kunskaper som 
ansågs vara till nytta vid husmoderssysslor som klädvård, barnavård och 
hälsovård. När denna typ av naturvetenskapliga studier framhölls i relation till 
de kvinnliga elevernas framtida uppgifter som husmödrar kan detta ses som ett 
sätt att försöka uppvärdera det arbete kvinnorna utförde i hemmet. En tolkning 
är att framhållandet av naturvetenskaplig kunskap blev ett försök att få lite av 
den höga status som naturvetenskapen förknippades med. Kvinnor hade sedan 
länge försökt få gehör för tanken att hemarbete skulle ses som ett riktigt arbete, 
jämförbart med ett förvärvsarbete. Även hemarbetet krävde utbildning 
(Hirdman 1989 s 203). Under efterkrigstiden låg det också i tiden att se på 
hushållsarbetet som något som skulle skötas så förnuftigt och effektivt som 
möjligt. Med hjälp av vetenskapliga rön och rationellt planerande skulle 
hemmet skötas på ett modernt sätt (Hirdman 1989 s 210f; Jfr Hjälmeskog 2000 
s 129). 
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Kvinnor till teknik när tillväxten hotas 
Förväntningar och önskemål om att flickor skulle bryta mot tidens konventio-
ner och söka sig till det tekniska området kom till uttryck i 1962 års debatt. 
Från olika håll framfördes också förhoppningar om att flickor skulle välja 9 
mek, den verkstadsinriktade linjen i grundskolans nionde årskurs. Utifrån att 
teknikområdet hade en stark manlig könskodning och dessutom förknippades 
med skoltrötta pojkar och disciplinproblem förefaller förhoppningen att flickor 
skulle börja söka sig till detta område mindre realistisk. Hur kan resonemanget 
förklaras? 

Resonemanget kan bli begripligt utifrån Hirdmans resonemang om genus-
kontrakt. Även om många kvinnor faktiskt förvärvsarbetade under 1950-talet 
var husmodersidealet som idé mycket starkt. Hirdman talar om ett hushållskon-
trakt som präglade samhället. De normer som föreskrev att gifta kvinnor skulle 
finnas i hemmet kom i slutet av årtiondet emellertid i konflikt med arbetsmark-
nadens behov. Högkonjunkturen förväntades leda till arbetskraftsbrist med risk 
för att tillväxten skulle avstanna (Östberg 2004 s 158). Kvinnors rätt till 
förvärvsarbete hade diskuterats länge, men i och med det samhällsekonomiska 
argumentet fick synsättet en annan tyngd. Det nya genuskontrakt som växte 
fram, jämlikhetskontraktet, innebar att både kvinnor och män skulle lönearbeta 
och betraktas som två vuxna och självständiga individer. Kvinnan skulle inte 
längre vara den beroende hustrun som passade upp på man och barn i hemmet. 
Men i och med att mannen samtidigt var norm blev inställningen i praktiken 
ofta att kvinnorna skulle rätta sig efter det som gällde män. Var det mekaniker 
som behövdes kunde kvinnorna således utbilda sig till mekaniker (Jfr Hirdman 
2000 s 157-196).  

Förutom denna förklaring kan även andra omständigheter knytas till talet om 
flickorna till tekniska arbeten och industrin som framkommer i materialet.  
Frågan om hur industrin skulle lösa sitt behov av arbetskraft diskuterades både 
i statliga utredningar och av arbetsmarknadens parter. Fackföreningsrörelsen 
fruktade att en ökad arbetskraftsinvandring skulle leda till att invandrarna blev 
ett låglöneproletariat (Lundahl 1997 s 198). Det taldes allt mer om att kvinnor-
na behövdes för tillväxtens skull (Hirdman 2000 s 185). En fördel med att satsa 
på kvinnlig arbetskraft var också att en sådan åtgärd varken förde med sig 
problem med språk eller ett ökat behov av bostäder. Både från Arbetsmark-
nadsstyrelsen och från arbetsgivarhåll hade officiella uttalanden kommit som 
visade att kvinnorna betraktades som en viktig arbetskraftsreserv (Florin & 
Nilsson 2000). Ur privatekonomisk aspekt skulle det vara mer fördelaktigt för 
en kvinna att välja bort kvinnligt kodade yrken och istället söka sig till de 
manligt kodade industriarbetena som var bättre betalda. En slutsats som kan 
dras är således att det fanns flera skäl bakom försöken att få flickorna att söka 
sig till verkstadsarbete och dylik verksamhet. 
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Motståndet mot kvinnor en fråga om upplysning? 
I 1950 års debatt påtalades det att flickor som ville in på manliga yrkesområden 
riskerade att möta ”en mur av fördomar”. Yrkesvägledningen anmodades att 
tillmötesgå dessa kvinnliga elevers önskan och försöka hitta utbildningsplatser 
åt dem. Flickorna skulle visserligen prövas extra noga. Det skulle säkerställas 
att flickorna verkligen hade förutsättningar att göra sig gällande i de tilltänkta 
yrkena. Men resonemanget vittnar ändå om att man förhöll sig till rådande 
omständigheter. I och med 1960-talet uttrycktes saken på ett annat sätt. 
Föreställningen att det skulle vara lätt att välja på tvärs mot gängse könsnormer 
förmedlades återkommande. Det sades också att flickor måste välja ”friare”. I 
rapporten från 1994 rapporterades det dock om en nedslående verklighet för de 
flickor som hade tagit uppmaningen att välja otraditionell utbildning ad notam. 
Många av dem hade blivit illa behandlade. 

Önskemålet om kvinnor till industrin som framfördes i början av 1960-talet 
stöddes av LO och SAF centralt. Det var emellertid inte självklart att denna 
inställning delades av de lokala organisationerna. Vissa företag var negativt 
inställda till kvinnliga arbetare och även de företag som var välvilligt inställda 
kunde ha sin manliga personal mot sig (Hirdman 2000 s 198ff). Schånberg 
(2001 s 176) menar att rekryteringen av kvinnliga arbetare till traditionellt 
manliga yrken gick trögt och motståndet på arbetsplatserna var stort. Särskilt 
negativa var de mindre företagen.  

Det motstånd och hinder som flickorna riskerade att möta togs endast undan-
tagsvis upp i materialet. I en motion i 1962 års debatt talades det om att flickor 
borde bredda yrkesvalen. Men för att de inte skulle möta alltför mycket av 
”hinder i form av vanemässiga föreställningar” rekommenderades yrkesrådgi-
varna att särskilt lyfta fram sådana yrken och områden som inte skulle medföra 
alltför stort motstånd. Förutom denna motion, som synliggjorde de svårigheter 
som kvinnorna riskerade möta, framstod det som okomplicerat för kvinnor att 
söka sig till den manliga delen av arbetsmarknaden. Med tanke på att även 
övriga aktörer som yttrade sig i frågan borde ha varit väl medvetna om gängse 
kulturella normer, kan man fråga sig varför inte svårigheterna diskuterades i 
större utsträckning.  

En förklaring kan vara att man inte betraktade motståndet och den negativa 
inställningen till kvinnlig arbetskraft som djupt rotade föreställningar utan 
snarare som oförnuftiga attityder som snart skulle försvinna. De särskilda 
kvinnolönerna inom industrin som innebar att kvinnor betalades en lägre lön än 
män för samma arbete var under avveckling (Hirdman 2000 s 292). Den 
formella degraderingen av kvinnors arbetsprestationer skulle således snart 
upphöra. Det fanns rationella argument för att kvinnlig arbetskraft skulle 
användas i betydligt större omfattning, informationskampanjer och aktivitets-
program hade satts igång (Hirdman 2000 s 198ff). Kanske förväntades 
upplysning och information förändra inställningen relativt snabbt. Ytterligare 
en förklaring kan vara att talet om flickor till teknik betraktades som en 
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”modern” hållning. Av materialet framgår att önskemålet att flickor borde söka 
sig till det tekniska området förknippades med ett fördomsfritt synsätt. 
Arbetsmarknaden uppgavs efterlysa mindre tradition och mera fantasi i 
yrkesvalet framför allt hos flickorna. Flickors val av verkstadsteknisk utbild-
ning föll inom ramen för vad en riksdagsledamot kallade ”befriat från tradition 
och fördomar”. Den som framförde dessa synpunkter kunde således räkna sig 
som fördomsfri och upplyst, en modern människa. Att inte ta upp hinder och 
motstånd, utan bara lyfta fram det positiva kunde kanske ligga nära till hands 
för den som ville framhålla sina fördomsfria och upplysta sidor. 
 
Många problem med samma lösning: teknik 
I studien har jag visat att det teknisk-praktiska området sannolikt framstod som 
mindre attraktivt för flickor med tanke på att det inom skolan sågs som 
lösningen för skoltrötta pojkar med störande beteende. Slutsatsen att teknik inte 
har framstått som ett lockande alternativ för kvinnliga elever framkommer i en 
studie av Cwejman & Furst (1991 s 154ff). Flickorna i studien väljer bort 
teknikområdet både av ointresse och för att de inte tror att de skulle bli rättvist 
behandlade. I en studie av Staberg (1994) berättar flickor om negativa skolerfa-
renheter av teknik. Dessa erfarenheter kommer både från teknikundervisningen 
och från skolans studie- och yrkesvägledning. En av de kvinnliga eleverna i 
studien säger att om vissa studievägledare fick bestämma så skulle alla flickor 
bli bilmekaniker. Med tanke på det resonemang Brickhouse (2001; 2003) för 
om att skolan måste bli bättre på att se hur lärande och identitetsskapande 
hänger ihop förefaller det rimligt att betrakta flickornas avståndstagande från 
bilmekanikeryrket i detta ljus. Ett så starkt manligt könskodat yrke som 
bilmekaniker förefaller snarast stå i motsatsställning till de femininiteter som 
unga kvinnor konstruerar och som är intimt förbundna med gängse könsnormer 
i samhället (Jfr Jones 1994). Om teknik förknippas med bilmekanikeryrket 
kommer således lärandet att påverkas negativt för de flickor som tvingas värja 
sig mot bilmekanikerbilden. Exemplet illustrerar vidare att teknik inte bara har 
setts som lösning på pojkars disciplinproblem. Teknik har också betraktats som 
ett medel för skolans studievägledning att motverka flickors ”könsroller”. 
Något som säkert fler kvinnliga elever än flickorna i exemplet ovan har funnit 
besvärande.  

Teknik har förts fram som lösning på många problem. Förslaget att omvandla 
tillvalsämnet teknik till ett obligatoriskt ämne kopplas i materialet ihop med 
strävan efter jämställdhet. Ämnet antogs även kunna bidra till andra över-
gripande mål. Under 1970-talet efterfrågades ett mer praktiskt och verklighets-
nära arbetssätt inom skolan, något som framgår av betänkandet 1974. När 
teknikämnet sedan föreslogs bli obligatoriskt betonades den praktiska inrikt-
ningen. Dessutom kopplades ämnet ihop med en aktiv medborgarroll i ett 
samhälle som blev allt mer tekniskt avancerat. Att stärka NO-sektorn och de 
naturvetenskapliga ämnenas ställning inom grundskolan har framförts som 
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ytterligare ett syfte bakom reformen. Svårigheter att rekrytera elever till 
gymnasiets treåriga naturvetenskapliga och fyraåriga tekniska linje förefaller 
också ha spelat in (Skogh 2001 s 24ff).  

Även de förväntningar på flickor att söka sig till olika typer av teknisk 
utbildning som tidigt framkommer i studiens material och som sedan upprepas 
kan ses i ljuset av många bakomliggande faktorer. Å ena sidan kan talet om fler 
flickor till tekniska utbildningar och yrken ses som ett uttryck för en manlig 
norm, att flickor framställs som problem, industrins behov av arbetskraft och 
samhällets mål om tillväxt. Å andra sidan kan det ses som ett uttryck för en 
genuin vilja att luckra upp gränserna för könskodade områden, en ambition att 
bredda kvinnors möjlighetsutrymme och ett sätt att markera att kvinnor kan 
vinna på att söka sig till yrken som oftast betalas bättre än de traditionella 
kvinnoyrkena. Som studien visat är resonemangen om kön ofta motstridiga och 
inget hindrar att en mängd olika föreställningar ryms inom en och samma 
diskussion. Kanske är det just det förhållande att olika intressen har kunnat 
förenas i samma mål som gjort att det har fått en så pass stark position. 
 

Inför framtiden – avslutande reflektioner 
Historiker påtalar att vi inte kan förstå vår egen samtid om vi inte känner till 
historien. I och med avhandlingsarbetet har det mer och mer stått klart för mig 
hur sant detta är. Historikern Christina Florin (2004b s 9) beskriver det som att 
framtiden ligger inbäddad i samtiden genom ”spåren” från det förflutna. I 
uppfattningar om kön, om kvinnligt och manligt, finns värderingar och normer 
som förs vidare över tid. Detta tenderar att leda till att samtidens problem som 
har med kön att göra kommer att återkomma i framtiden, men kanske i nya 
former. I materialet har vissa fenomen återkommit, till exempel att flickor och 
kvinnor har framställts som problem på ett ensidigt och missvisande sätt. När 
detta skrivs, hösten 2008, har problembeskrivningen ”kvinnodominansen inom 
skolan” åter kommit i ropet. Resonemangen känns igen, inte bara från min egen 
studie, utan också från den tidigare forskning som finns redovisad i bakgrunds-
kapitlet.120 I sammanhanget vill jag, liksom Sparrlöf (2007), påminna om att 
det är männens sorti som bör fokuseras.121 Något som också förtjänar att 
betonas är att frågan inte kan förstås om man inte beaktar dels asymmetrin, dels 

                                                      
 
120 Jfr även Connells (2001) beskrivning av hur det vid slutet av 1960-talets hävdades 
att amerikanska pojkar tog skada av de många kvinnliga lärarna inom skolan. 
121 Pedagogen Göran Sparrlöf (2007 s 241ff) påtalar att situationen handlar om att 
männen har lämnat skolan. Han vänder sig därför mot begreppet ”feminisering” som 
ofta används för att beteckna situationen i skolan. ”Avmaskulinisering” anser Sparrlöf 
vara en korrektare benämning och det är därför det begrepp som han för fram.  
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idéer om kön på individuell, strukturell och symbolisk nivå samt hur dessa 
nivåer samverkar.122 

                                                     

 
Känslor och fortsatt forskning 
I avhandlingen har exempel framkommit som visar att könsfrågor har uppfat-
tats som något som endast rör förnuftet och information har därmed framhållits 
som lösning på problemen. Känslornas betydelse har förbisetts. Många av de 
aktörer som har kommit till tals i studien tycks också ha utgått ifrån att den som 
går emot gängse könsnormer inte skulle möta på motstånd. Historiskt finns det 
emellertid gott om exempel på hur nidbilder och beteckningar som ”omanlig” 
och ”okvinnlig” har använts för att bevara könsnormerna. Ett nutida exempel 
från universitetsvärlden ges av Egeland (2001). Å ena sida förknippas lika 
möjligheter för kvinnor och män med något positivt och självklart. Å andra 
sidan förknippas samma sak med aggressiva och militanta feminister.123 På ett 
liknande sätt fann Angervall (2005 s 185f) som undersökt hur man försökt 
vidga könsnormerna inom företag och universitet att den som ifrågasätter 
verksamhetens struktur riskerar att straffas socialt. Uppenbarligen är det något 
som händer när könsnormer ifrågasätts. En massa känslor tycks komma i 
rörelse. Reaktionerna behöver dock inte vara medvetna. Nidbilderna och alla de 
känslor som hör samman med dessa reaktioner har kommit att intressera mig 
allt mer.124 Davies (2003 s 19) som har studerat hur barn förhåller sig till och 
lär sig könsdiskurserna framhåller att det inte bara handlar om en kognitiv 
process. Lärandet innebär stora känslomässiga investeringar. Det handlar om 
lust, känslor och om att förkroppsliga könsdiskurserna, menar Davies. Jag 
skulle därför vilja efterlysa mer forskning om de känslomässiga reaktionernas 
betydelse för bevarandet av föreställningar och normer knutna till kön.  

Även val av utbildning och yrke förefaller i stor utsträckning inkludera 
känslor. När detta skrivs pågår en mediedebatt om rekryteringen till lärarut-
bildningen och läraryrket. Det finns en del, men alltför få, studier som visar hur 
genus, alltså föreställningar om kvinnligt och manligt, spelar roll både för hur 
läraryrket uppfattas och för de förväntningar som kommer till uttryck i den 
dagliga praktiken (Jfr Gannerud 1999; Berge 2003). Som jag ser det finns det 

 
 
 
122 I studien har Hardings (1986) nivåindelning använts. Andra författare gör andra 
indelningar som naturligtvis kan vara lika funktionella i en analys. Se till exempel Scott 
(1999) och Connell (2003). 
123 Se till exempel Liliequist 1999; Florin & Kvarnström 2001; Wikander 2001; Florin 
2004a för historiska exempel. Jfr även Havung (2006 s 194) angående beteckningen 
”militant”.  
124 Enligt Bekkengen (2002 s 49) är det få saker som framkallar så starka reaktioner 
som när könsfrågor problematiseras.  
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goda skäl att forska vidare inom detta område, till exempel för att bättre förstå 
rekryteringsfrågan. Själv skulle jag vilja undersöka de könskodade föreställ-
ningar och förväntningar på symbolisk, strukturell och individuell nivå som 
kan knytas till både NO-lärare och andra lärargrupper. Inte minst har den studie 
som jag nu sätter punkt för övertygat mig om vikten av att undersöka hur 
nivåerna samverkar. 
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Summary  
 
 
The Construction of Gender in Educational Policy Texts 
1948-1994, with Special Focus on Science and Technology 
 
Ideas related to gender are culturally and historically varied. The qualities, 
competences and areas ascribed to women and men respectively have shifted 
over time. This has in turn been of importance for schooling and education. 
Nor are the ideas associated with science and technology given. Previous 
research has shown that the area of science is associated with men and 
masculinity. A fundamental problem is that “femininity” is more difficult to 
relate to an identity such as engineer or physicist than “masculinity”. For 
several decades there has been talk in schools about making more girls 
interested in science and technology. The issue of girls and science and 
technology has been brought up so many times that it seems to have become 
something taken for granted, although the grounds for such a reasoning should 
be brought to the fore and discussed. 

The chief aim of this thesis is to analyse different views of gender in Swedish 
educational policy, as they appear over time in the preparatory documents of 
the curricula of the nine year comprehensive compulsory school. A subsidiary 
aim is to analyse what these views imply in relation to the documents’ 
statements about science and technology. The purpose is thus to understand the 
recurrent theme of “girls and science and technology”. 

The Swedish compulsory school has had four curricula: Lgr 62, Lgr 69, Lgr 
80 and the present Lpo 94. The empirical material consists of the preparatory 
documents of these four curricula. Commission reports, government proposals, 
motions and minutes of the ensuing parliamentary debates are regarded as 
preparatory documents in the study. The study is a discursive text analysis. In 
the statements expressed in the documents, underlying ideas (no-
tions/outlooks/norms) concerning women and men can be understood. When 
these ideas form a cohesive pattern, it is possible to see them as a discourse, 
which has been brought to the fore in the study. Whether the discourse is 
uncontradicted or challenged by competing discourses has also been studied. In 
a similar way the texts have been read in order to find out how science and 
technology are constructed. It is thus the notions, ideas and outlooks that have 
been focused on, not the actors and their possible motives for their statements. 

The philosopher Sandra Harding’s and the anthropologist Britt-Marie Thu-
rén’s gender theories constitute theoretical points of departure. A central 
concept in the study is gendering (gender coding), which is used to point out 
how various different phenomena are associated with men or women. Another 
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concept used is asymmetry, which concerns power imbalance, one gender being 
explicitly or implicitly ascribed a more favourable position, having higher 
status or serving as a norm in a way that implies advantages. 
 
1948‐1962 A gender‐polarized outlook is challenged 
In the documents from 1948 and 1950 an established gender-polarized 
discourse was clearly discernible. Girls and boys were described as opposites 
and their differences were emphasised. This discourse was also marked by an 
asymmetry manifesting itself in men’s activities being ascribed greater value 
than women’s activities. Women were also constructed as deviations from a 
self-evident masculine norm. Women were specifically marked by their marital 
status and first names being stated in a way not applying to men. Boys were 
constructed as ordinary and self-evident pupils, while girls and girls’ education 
stood out as deviations from what was considered normal. Confusions of what 
was gender-neutral and what only concerned male pupils occurred. Girls were 
further constructed as delicate young women. It was feared that they would be 
overstrained by hard studies and their approach to knowledge was said to be 
superficially memorising. Other ideas associated with girls were a low level of 
ambition and lack of good talents in spite of good knowledge. Boys, on the 
other hand, were described as learning profoundly and were associated with 
talents, intelligence and elite. But they were also linked to school fatigue, 
nonchalance, disciplinary problems and disturbing behaviour, problems that 
practical workshop training at industrial training schools was assumed to be 
able to solve. The gender-polarized discourse was challenged by a boundary-
breaking discourse. The asymmetry that gave male pupils a more favourable 
position was questioned. Variations within the sexes, instead of between the 
sexes, were emphasised. Proposals were made implying a breaking up of the 
strict boundary between girls’ and boys’ respective spheres of activity. It was 
stressed that all pupils needed instruction in the textile craft, woodwork and in 
home economics. In addition, it was suggested that boys be introduced into 
feminine gendered domestic tasks considering that they might become e.g. 
butchers and meat preparers. Correspondingly, the girls were to take part in 
masculine gendered technological activities, as it might be useful for girls to be 
able to handle tools and be familiar with electric appliances. 

A reformation of the science education was proposed. In this connection, 
useful citizens’ knowledge was stressed and what in the thesis is called a 
discourse for citizens’ education found expression. The new tuition was to 
arouse every pupil’s interest. Instead of primarily being designed for a male 
minority, it was recommended that the content be widened so that all pupils 
would receive a broad orientation in science. The more traditional outlook on 
science studies was manifested in what is called a specialisation discourse in 
the study. Intellectual schooling, independence, views and observations, time-
consuming learning, a high degree of difficulty, high demands, a great deal of 
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work and great efforts were associated with science studies in this discourse. 
Science education was further associated with high status, in particular 
concerning physics and chemistry. The masculine gendering of the studies was 
strong. When the science subjects were linked to girls, the focus was on 
domestic and motherhood knowledge.  

In the documents from 1961 and 1962 many of the ideas from previous 
documents recurred. The gender-polarized discourse seems however to have 
been challenged to an increasing extent. Nor was the masculine norm equally 
self-evident any more. More and more women were gainfully employed and it 
was argued that managing home and family was a concern for both men and 
women. The female pupils were expected to break the gender norms and make 
different educational and occupational choices. In the political debate in 1962 a 
girl choosing a practical engineering mechanics education stood out as a 
symbol of a pupil making a gender-crossing choice. The obstacles that such a 
girl risked facing were however seldom discussed. 

When the curriculum Lgr 62 was established in 1962, this implied that the 
traditional science teaching in line with the specialisation discourse was to be 
abandoned. With the start of the nine year compulsory school, all pupils were 
to receive a broad orientation in science. The discourse for citizens’ education 
was to characterize the teaching. 
 
1968‐1974 The same education for boys and girls 
During this period, gender seems to have been relevant in connection with only 
a few school subjects. The gender-polarized discourse manifested itself when 
boys were associated with disciplinary problems and school fatigue. Girls were, 
on the other hand, associated with speech anxiety and depression but also with 
good marks and good schoolwork. Boys also became visible and synonymous 
with pupils, while girls were kept in the background. Based on the boundary-
breaking discourse, it was emphasised that boys and girls should have the same 
tuition, not only in the compulsory teaching but also with regard to freer 
activities. Every pupil’s need for home economics, woodwork and textile craft 
was stressed. It was also said to be important that the pupils widen their 
preferences and make gender-crossing choices. When the science subjects were 
discussed in relation to the development and economic growth of society, the 
specialisation discourse manifested itself. In other contexts, democratic values 
and all-round education were emphasised, which implied that the discussion 
was conducted on the basis of the discourse for citizens’ education. Technol-
ogy and engineering work were associated with low-achieving boys and 
disciplinary problems. 
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1976‐1979 Sex roles in focus 
This period was marked by sex roles being a concept of current interest. A 
discussion was conduced about the subject of craft. In line with the gender-
polarized discourse, boys were associated with technology, woodwork and 
metalwork and working with hard objects, while girls were associated with 
textile craft and working with soft objects. This was assumed to maintain the 
sex roles, and in line with the boundary-breaking discourse, it was proposed 
that boys and girls should receive equal amounts of teaching in the two types of 
craft. Great emphasis was also placed on study and vocational guidance serving 
to counteract girls’ and boys’ sex roles and sex-bound choices. 

Equality between the sexes was a recurrent theme, but the focus was on 
numerical distribution and attitudes. Discussion of the gender pattern character-
ising society, of the content of the teaching of schools and of the importance of 
knowledge of gender issues was given little scope. An even sex distribution in 
all subject groups was a main principle, but crafts were exempted. The proposal 
for the same handicraft teaching for girls and boys did not win approval. A boy 
choosing care was mentioned, but just as before, a girl choosing a technological 
area stood out as the symbol of a pupil making a boundary-crossing choice. It 
was proposed that technology, which hardly any girls chose, should become a 
compulsory subject for all pupils. As for the other science subjects, the 
recruitment to further studies was discussed. It was suggested that the science 
teaching in compulsory school was putting off pupils from further studies. On 
the basis of the discourse for citizens’ education, it was emphasised that the 
teaching must be reformed. Other aspects regarded as important were the 
pupils’ own experiences, practical applications and stimulating and interesting 
teaching. 
 
1992‐1994 Educations´ contribution to imbalance 
In the 1990s research that showed that school had contributed to reproducing 
an unequal gender pattern was discussed. The asymmetry was challenged by 
girls’ lesser influence and scope being highlighted. There was also criticism of 
earlier views implying a numerical distribution and the girls’ choices at the 
centre of attention. It was also alleged that the girls who had chosen practical 
engineering mechanics education and similar studies in upper secondary 
schools had been badly treated by male classmates, teachers and the labour 
market. In line with the boundary-breaking discourse it was stressed that both 
boys and girl should learn both feminine and masculine gendered activities. It 
was also argued that both boys and girls must broaden their competences and 
develop less one-sidedly. The gender-polarized discourse found expression in 
formulations based on contemporary ideas about men’s and women’s different 
languages. It was also suggested that there was a natural female perspective 
and an equally natural male one. In addition, there were stereotypical descrip-
tions in which girls and boys were associated with different cerebral hemi-
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spheres. Boys were moreover constructed as aggressive, ruthless and irrespon-
sible, while girls were constructed as quiet, passive and lacking in independ-
ence. There seemed to be consensus about gender equality being an important 
objective in education. However the signification of the concept was taken for 
granted, although it was obscure and open to several interpretations. 

As regards the teaching of science, the failure of schools to interest girls was 
discussed. Girls and technology were called a symbolic issue in education. It 
was argued that it was the teaching, not the girls, that would have to be 
changed. Measures for making more girls interested in science and technology 
were discussed. The subject contents prescribed for physics and chemistry were 
criticised for lacking goals for everyday applications, which indicates that the 
subject content was linked to the specialisation discourse and rather resembled 
the science education that was to have been abandoned in 1962. The discourse 
for citizens’ education manifested itself when it was argued that the subjects 
should not only prepare for further studies but also be connected to everyday 
experiences. It was pointed out that the studies were aimed at constituting a 
basis for being able to understand the issues related to science that were 
discussed in society. The subject of technology was given a new orientation 
and a new content. The subject held a unique position, since great importance 
was attached to the content having to reflect both feminine and masculine 
gendered activities.  
 
 
 
RECURRING THEMES 
 
The gender‐polarized discourse is constantly being challenged 
Even if the gender-polarized discourse appears to be vigorous, it is challenged 
time and again. It is argued that the gender codings are conventions that can be 
broken. Gender differences are toned down, variations within the genders are 
highlighted, and it is pointed out that neither boys nor girls are not uniform 
groups. All pupils’ needs for knowledge, for example of managing a home, are 
stressed. Statements taking exception are made, concerning both a too polar-
ized way of describing gender and the asymmetry. Already in the report of 
1948, several proposals are clearly aimed at breaking up the gender boundaries. 
The value of girls and boys learning the same practical skills is underlined. 
This also recurs both in the 1960s and later on. In the 1970s the importance of 
breaking up the gender boundaries is emphasised concerning education and 
occupations for both boys and girls. In the early 1990s proposals are made 
aiming at giving both genders equal scope and influence in education. 
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Technology is used in order to break up boundaries 
In the report of 1948 it is proposed that girls should approach the area of 
technology by learning to handle tools and acquiring knowledge of electrical 
appliances. In the early 1960s there is talk of making girls choose both 
workshop training and engineering mechanics jobs. In the 1970s girls are said 
to need to broaden their technological know-how in order to make freer 
occupational choices. In addition, it was decided to make technology a 
compulsory subject, a proposal that had been made in the sex role project of the 
National Agency for Education. In the 1990s too, measures for making more 
girls choose engineering educations and occupations are discussed. 
 
Some challenges recreate gender‐polarized ideas 
Some of the proposals seemingly aimed at breaking up the gender norms 
recreate gender-polarized ideas instead. One example is found in the debate of 
1950, when physics and chemistry are described as suitable subjects for girls, 
but in a special variety aimed at managing a home. The report of 1961 may also 
at first seem to challenge the gender norms when speaking of “the unwilling-
ness of girls to consider other occupations than those traditional for the sex”. 
But when a closer inspection shows that the boys had made highly sex- 
traditional choices, which is not seen as a problem, this statement stands out 
rather as an example of girls being pointed out as a problem. Yet another 
example is given in 1979, when the principle of even numerical distribution, 
which was important at the time, was differently applied depending on which 
sex was to represent the equalisation. One exception is made to the even sex 
distribution. Boys should not be “forced” to have textile craft. As regards the 
subject of technology, which almost no girls choose, the principle is however 
considered important. In this connection there is no talk of compulsion, but of 
“opportunity”. In the 1990s it is argued that it is a problem that so few men 
work in preschool and the lower school forms, which might be seen as a way of 
challenging the gender norms. But the problem is expressed in terms of 
“female dominance”, which makes the women appear as the cause of the 
problem. Both men’s choices and the gender norms that link women to children 
vanish out of sight. 
 
Contemporary gender norms are not acknowledged as contemporary 
A prominent aspect of the material is that contemporary gender norms are not 
recognised as contemporary. They are instead described as outmoded. In the 
material this takes place in the early 1960s. The procedure manifests itself in 
connection with the suggestion that girls should choose engineering mechanics 
educations and occupations. It appears as unproblematic for women to work in 
masculine gendered activities, although this would imply a breach of contem-
porary gender conventions. Another example is when “old-fashioned notions” 
are mentioned in the debate of 1962, despite the fact that it is referring to 
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contemporary gender norms that young people would hopefully not have to 
face in the future. A third example is from the 1990s. It is said that textbooks 
provide out-of-date pictures of women and men. The textbooks do not reflect 
contemporary values. That this is hardly correct is evident, as the descriptions 
that are communicated are to all appearances considered normal by textbook 
authors, publishing companies, teachers and pupils.  
 
 
A girl into technology – a symbol of gender boundaries being broken up 
From the early 1960s a girl choosing technology stands out as a symbol of a 
pupil making a gender-crossing choice. In the report of 1994, girls and 
technology are also called a symbolic issue for the gender equality work in 
education. 
 
 
CONCLUSIONS 
What conclusion can be drawn about the theme “girls and science and technol-
ogy”? In the study it is above all the hope that girls would start choosing 
technology that stands out as a central issue. This started in the early 1960s. 
Expectations and wishes that girls would break the prevailing gender conven-
tions and go in for industry and the area of technology were expressed in the 
debate of 1962. Hopes were also expressed from various quarters that girls 
would choose 9 mek, the workshop training programme in the ninth form of the 
compulsory school. In view of the area of technology being strongly masculine 
gendered as well as being associated with boys with school fatigue and 
disciplinary problems, the hope that girls would start choosing this area does 
not appear very realistic. How can this be explained? 

The reasoning might be understandable on the basis of Hirdman’s discussion 
of a gender contract. Although many women were gainfully employed in the 
1950s, the housewife ideal was a very strong idea. Hirdman talks about a 
household contract characterising society. The norms prescribing that married 
women should stay at home came however into conflict with the needs of the 
labour market at the end of the decade. The boom was expected to lead to 
labour shortage entailing a risk of stagnating growth. The new gender contract 
that developed, the equality contract, implied that both women and men should 
be gainfully employed and regarded as two adult and independent individuals. 
A woman should no longer be a dependent wife waiting on her husband and 
children in the home. But with a masculine norm, the attitude was in practice 
often that the women should comply with what applied to men. If it was 
mechanics that were in demand, the women could thus train to be mechanics. 

In addition to this explanation, other circumstances may also be linked to the 
desire to get girls into industry and engineering work that was found in the 
material. The issue of how industry should meet its demand for labour was 
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discussed both in government reports and by the parties on the labour market. 
The trade union movement feared that increased labour immigration would 
lead to the immigrants becoming a low-wage proletariat. One advantage of 
recruiting domestic female labour was also that such a measure involved 
neither language problems nor a greater need for housing. Both the National 
Labour Market Board and employers had issued official statements indicating 
that women were regarded as an important labour reserve. From a private 
economic perspective it would also be more advantageous for women to reject 
feminine gendered occupations and choose instead the masculine gendered 
industrial jobs that were better paid. One conclusion that may be drawn is thus 
that there were several reasons behind the attempts to make girls choose 
practical engineering mechanics education and similar activities. 

The resistance and the obstacles that girls risked facing were seldom dis-
cussed. Why were the difficulties not discussed to a greater extent? One 
explanation might be that the resistance and the negative outlook were not 
regarded as deeply rooted ideas but rather as unreasonable attitudes that would 
soon disappear. The special women’s wages in industry, which were lower than 
men’s wages for the same type of work, were being discarded. There were 
rational arguments for female labour being used to a considerably greater 
extent; information campaigns and activity programmes had been started. 
Maybe it was expected that information would change the norms relative 
quickly. A further explanation might be that the talk about girls into technology 
was considered a “modern” concept. The material shows that the desire that 
girls should choose the area of technology was associated with an unprejudiced 
outlook. Girls choosing workshop training lay within the framework of what a 
member of the Swedish Parliament called “liberated from tradition and 
prejudice”. The labour market was said to want “less of tradition and more of 
imagination in the choice of occupation, in particular among girls”. Those who 
voiced such points of view could thus regard themselves as unprejudiced and 
enlightened, as modern human beings. For those who wanted to emphasise 
their unprejudiced and enlightened qualities it might have been close at hand to 
avoid discussing obstacles and resistance and only point out positive aspects. 

The recruitment of women to the area of technology did not turn out as 
successful as had been hoped for. Nevertheless, the motto “girls into technol-
ogy” kept being repeated. What was the reason for this? It has perhaps to do 
with the area of technology having been advocated as the solution to a large 
number of problems. Similarly, the expectations on girls to choose various 
types of technological education may be seen in the light of many underlying 
factors. On the one hand, the talk of more girls into engineering educations and 
occupations may be seen as an expression of a masculine norm, of describing 
girls as a problem, of industry’s demand for labour and of society’s objective of 
economic growth. On the other hand, it may be seen as a manifestation of a 
genuine desire to break up the boundaries of gendered areas, an ambition to 
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broaden women’s scope of opportunities and a way of marking that women 
may benefit from choosing occupations that most often are better paid than 
traditional feminine occupations. The study shows that the discussions about 
gender are often contradictory and that a larger number of different ideas can 
be included in one and the same discussion. Perhaps it is precisely the fact that 
different interests have been able to join forces for the same goal that has given 
it such a relatively strong position. 

In the 1990s the earlier one-sided focus on girls’ choice was questioned. The 
habit in gender equality contexts to concentrate on girls and women was 
criticised. The procedure was nevertheless repeated. One explanation for this 
might be that old ideas keep their strength as unreflecting figures of thought 
when contemporary gender norms are not acknowledged as being contempo-
rary. The fact that girls and women can be requested to change and adapt while 
the same demands cannot be directed at boys and men may be regarded as such 
a figure of thought with old roots. The subject of technology was however 
reformed in connection with the curriculum of 1994. It was emphasised that the 
content should be connected to both masculine and feminine gendered 
activities. Thereby the measure was directed against the gendering and the 
gender norms. The one-sided focusing on girls was broken, at least in this 
context. 
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