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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar argumentationen kring folkskollärarnas lönedebatt som presenteras i 
Svenska läraretidning år 1906. Fokus ligger på argumentationen kring löneförslaget som tidningen 
presenterar, vilka argument som används och vilka delar tidningen tar upp. Detta har gjorts 
genom en argumentationsanalys utgående från Toulmins (1958) argumentationsmodell. Utifrån 
denna modell har jag systematiskt gått igenom argumentationen i tidningen. De olika aktörerna 
har delats in i olika grupper och deras argument har lyfts fram med de underliggande värderingar 
som ligger i grund för deras retorik. Slutsatserna därifrån presenteras i resultat och analysdelen. 
Diskussionen utgår från Connells (2003) teorier om genus som system och belyser tidningens 
argumentation utifrån manliga och kvinnliga egenskaper och samhälleliga strukturer. Det kan 
konstateras att merparten av argumentationen fokuserar på olika lön till kvinnor. 
Argumentationen utgår från att männen har rollen som familjeförsörjare och därmed har större 
ekonomiska behov. Man hänvisar också till andra samtida yrken där kvinnor har lägre ställning 
och sämre betalt än männen. Dock finns det motstånd mot den ojämna lönesättningen. Ett flertal 
folkskollärarinnor med petitioner presenteras men den mest framstående är Elsa Eschelsson som 
framför starka argument emot den olika lönen. Slutligen kan vi se hur folkskollärarkåren i detta 
forum står som enad för lika lön för lika arbete och utbildning medan det från samhällets håll i 
stort krävs att lärarinnorna skall få lägre lön. 

 
Nyckelord; Pedagogik – historia, Folkskollärare, Svensk Läraretidning, argumentationsanalys, 
genusstruktur  
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1. Inledning 

Men som en kvinnas matlust är så liten, har mannen i sin vishet ordnat så, att också frukterna av 
kvinnofliten, i rättvis proportion må vara små. 1 

Citatet är taget från Greta Wieselgrens bok, Den Höga tröskeln: Kampen för kvinnas rätt till ämbete 
och är ett utdrag ur Knut Wicksells tal till kvinnan på den nordiska festen i Uppsala år 1878. Vid 
denna tidpunkt hade lärare och lärarinnor i folkskolan lika lön och en jämställd samhällsställning. 
Citatet påvisar den kvinnosyn som var rådande och vilken plats kvinnan ansågs ha i samhället. 
Detta väcker frågan om folkskollärarnas likställda ställning verkligen var medveten, när resterande 
samhället vid denna tid ansåg att kvinnor skulle hållas tillbaka och ges en torftig del.2 Var då 
verkligen folkskolan den enda institutionen som medvetet likställde män och kvinnor? Eller var 
detta egentligen något som omedvetet skedde, och som rättades till när olik lön till lärare och 
lärarinnor infördes 1906? Splittringen i lärarkåren blev ett faktum och ett eget fackförbund 
bildades vilket stod för lärarinnors rätt till lika lön för lika arbete. Beslutet om olik lön för lärare 
och lärarinnor blev en tydlig markör på att kvinnorna inte var värde lika mycket som mannen i 
det svenska samhället. Trots att en lärare och lärarinna kunde ha precis samma utbildning och 
arbetsuppgifter var hon alltså efter 1906, av princip, mindre värd för att hon var kvinna.  

Även om denna uppsats behandlar en argumentation som skedde för över 100 år sedan är den 
fortfarande relevant idag. Argumentationen må ha skiftat och argumenten vara mindre uttalade 
men vi har ännu en rådande löneskillnad mellan kvinnliga och manliga lärare på drygt 1000 
kronor i det som idag motsvarar folkskolan.3 Denna text behandlar den argumentation som 1906 
ledde till att man i folkskolan gick från ett jämlikt yrke till ett ojämlikt. Lika lön för lika utbildning 
var ej längre relevant och folkskollärarinnorna blev en yrkesgrupp som, liknande resten av 
kvinnor på arbetsmarknaden, blev ställda under männen. Genom att utgå från hur lärare och 
lärarinnor särskildes belyses även de då rådande sociala strukturer och förhållanden som rådde i 
samhället. Det ger även en bild av anledningarna bakom förslaget och till varför det gick igenom. 
Det leder inte endast till uppmärksammandet av det som för hundra år sedan gjorde läraryrket 
icke jämställt utan får oss att fundera över hur de rådande sociala strukturerna påverkar oss nu, då 
vi inte på 100 år har lyckats jämställa yrket igen. Argumentationen kring lagförslaget följs i 
tidskriften Svensk Läraretidning som var dåtidens största tidning för lärare av lärare och en viktig 
aktör för folkskollärarkåren i det svenska samhället. 

 

                                                
1 Wieselgren 1969. Den höga tröskeln – Kampen för kvinnans rätt till ämbete. Sida 79 
2 Ibid, sida 79 
3 http://www.lonestatistik.se/loner.asp/yrke/Larare-1603 14/5-13 
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2. Bakgrund  

Under 1800-talets slut och 1900-talets början var folkskollärare en likställd yrkesgrupp i det 
svenska samhället. Detta skiljde sig i stort till övriga delen av samhället där arbeten ofta var 
uppdelade mellan kvinnor och män samt hade stora skillnader i lön.4 1858 hade man i riksdagen 
bestämt att kvinnor skull få utbilda sig till folkskollärare, dock på ett separat seminarium för 
kvinnor. Trots detta liknade utbildningen i stort den som de manliga folkskollärarna gick och 
båda utbildningarna resulterade i liknande lön.5 

I det svenska samhället hade kvinnorna i slutet på 1800-talet släppts in i arbetslivet, och då till 
lägre statliga och kommunala tjänster. Dock steg missnöjet från männens sida under 1900-talets 
början. De ansåg att kvinnorna tog männens jobb och eftersom män försörjde familjer hade de 
mer rätt till jobben än vad kvinnorna hade.6 Även i folkskolan började det höjas röster om att 
folkskollärarna hade rätt till mer lön än folkskollärarinnorna. För folkskollärarna ändrades den 
likställda utgångspunkten markant då man 1906 införde en lag som anslog att det statliga 
ålderstillägget skulle vara lägre till förskollärarinnor än till förskollärare. Detta innebar i praktiken 
att lärarinnorna skulle få ut mindre pengar per månad än sina manliga kollegor. Det statliga 
ålderstilläggen var tre tillägg som gavs till lärarna efter ett visst antal år i tjänst som blev ett tillägg 
till lönen för lärare som varit länge i tjänst. Ett argument för detta grundade sig i att männen var 
de som försörjde familjerna och då behövde mer pengar, vilket liknade samhällsdebatten i 
lönefrågan i allmänhet.7   

Detta förslag kom från konungen då han i sitt trontal argumenterade för att lärarna borde få 
en bättre lönesituation. Det byggdes bland annat på det av den svenska allmänna 
folkskollärarkåren förslagna, att folkskollärares löner borde höjas från 700 kronor till 900 samt 
ålderstilläggen från 100 till 200.8 När konungens förslag genom ecklesiastikministern togs upp i 
riksdagen såg det dock lite annorlunda ut. Den 200 kronors höjning som kåren önskat var den 
samma som i förslaget, dock ansåg man här att ålderstilläggen skulle höjas endast för 
folkskollärare och då med 50 kronor. Det ansågs att även om en löneökning var motiverad på 
grund av ökade kostnader så kunde inte de av svenska allmänna folkskollärarkåren föreslagna 
mötas. Finansiella skäl var det som anslogs som det största hindret. Det framhölls att även om 
det fanns risk för att lärarinnorna nu skulle kunna anställas av ekonomiska skäl, då de blev 
billigare att anställa än lärarna, var detta ett icke önskvärt utfall då båda grupperna självklar ansågs 
behövas i folkskolan.9 

Det skedde alltså en stor förändring för folkskollärarinnorna utifrån grunder som både utgick 
från samhällsförändringar men även inre splittring i lärarkåren. Dock anges ofta de vida 
samhälleliga argumenten som orsak till lagförändringen.  

                                                
4 http://www.lararnashistoria.se/article/sf  27/1-13 
5 Bertilsson i Larsson & Westberg 2011, Utbildningshistoria: en introduktion. Sida 171 
6 Ibid, sida 173 samt Hedenborg (red.); Morell 2006 Sverige - en social och ekonomisk historia. Sida 247 
7 Ibid, sida 173 samt se Hedenborg 2006, sida 247  
8 Regeringen framlägger lönefrågan för riksdagen. Svensk Läraretidning 1906:3. Sida 46 
9 Folkskollärarnes lönefråga. Den k. Propositionen framlagd för riksdagen. Departementschefens yttrande. Svensk 
Läraretidning. Sida 140 
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Denna uppsats syftar till att uppmärksamma hur argumentationen fördes kring lagförslaget om 
olika lönetillägg för lärare och lärarinnor så som den fördes i tidskriften Svensk Läraretidning året 
1906. Intresse ligger även i att se dikotomin mellan kvinnor och män, hur detta upprätthölls och 
utifrån detta belysa sociala strukturer och förhållanden som argumentationen kan grunda sig i. Jag 
vill även uppmärksamma vilka olika aktörer som presenteras i tidskriften samt se hur Svensk 
Läraretidning förhöll sig till dessa. Analysen av tidningens artiklar ligger till grund för att 
återskapa en bild av den argumentation som förekom hos folkskollärare och folkskollärarinnor 
året 1906 i ett av deras mest inflytelserika forum i samhället.  
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3. Litteraturöversikt  

3.1 Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning inom områden som berör folkskolan och dess lärare och 
lärarinnor. Under rubriken Folkskolans framväxt presenterar folkskolan för att belysa hur denna såg 
ut vid 1900-talets början och hur dess framväxt skett. Vidare beskrivs lärarinnorna, både som 
kvinnor i samhället samt som lärarinnor i folkskolan. Detta är viktigt för att se till hur läraryrket 
såg ut, var uppbyggt, och vilket förhållande som rådde mellan manliga och kvinnliga lärare. Det är 
även viktigt för att få en bild av kvinnan, vilken ställning hon hade i övriga samhället, och om 
denna bild kunnat vara bidragande till förändringarna inom läraryrket. 

3.2 Folkskolans framväxt 

Daniel Lindmark skriver i Esbjörn Larsson och Johannes Westberg antologi; Utbildningshistoria: en 
introduktion från 2011 om folkskolans framväxt.  Redan på 1700-talet senare hälft påverkades 
Sveriges skoldebatt av de förändringar som skedde i norden och Europa. Vid denna tid bestod 
den allmänna skolverksamheten av allmogeskolor samt ett fåtal sockenskolor som undervisade i 
kristendomskunskap och läsning.10  En fortsatt debatt med två huvudlinjer fortsatte in på 1800-
talet. Den mer konservativa gruppen stod mot en bildningsliberal där den sistnämnda gruppen 
kan ses som vinnare då det 1842 infördes en folkskolestadga som gav alla barn oavsett klass rätt 
till en viss typ av undervisning.11 Henrik Edgren problematiserar detta och framhäver att 
införande inte reellt medförde att alla barn gick i skolan. Det fanns inget obligatorium och många 
i bondeståndet ansåg att barnen behövdes för att hjälpa till på gården eller i fabrikerna. 
Skollokaler och lärare var en brist, ofta kunde en lärare få flytta mellan skolor och undervisa. Det 
var även så att fattiga barn samt flickorna fick en undervisning som var begränsad till 
kristendomskunskap och läsning då detta ansågs tillräckligt. 12 

Folkskolan är det som här ligger till grunden för studiens intresse. Vad som folkskolan avser 
har inte alltid varit synonymt då detta har varit föränderligt under tid. Vid tiden för 
folkskolestadgans införande 1842 beslutades att folkskolan skulle vara öppen för alla och finnas i 
varje socken. Den skulle ge undervisning till både flickor och pojkar i åldrarna 9-14 år.13 Dock var 
detta inte lika med någon skolplikt och många barn gick inte i skolan.  

Till följd av en rad olika händelser politiskt och industriellt såg dock skolan i början på 1900-
talet annorlunda ut. Debatter kring klassklyftor och lagar mot barnarbete gjorde att allt fler barn 
gick i skolan. Även Folkskollärarnas organisering, bland annat genom bildandet av en 
lärarförening 1882 hade inflytande på skolans utveckling.14  

Det är utifrån denna, aningen splittrade definition som jag kommer att utgå i min benämning 
av folkskolan. Med folkskollärare och folkskollärarinnor avser jag män respektive kvinnor som 

                                                
10 Lindmark i Larsson & Westberg 2011, Sida 71 
11 Ibid sida 70-71, sida 103 
12 Edgren i Ibid, sida 107-108 
13 Ibid, sida 105 
14 Ibid, sida 108-109 
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var utbildade lärare och arbetade i folkskolan. Anledningen till särskiljandet på lärare och 
lärarinnor grundar sig i den undersökta textens särskiljande på detta vis. 

3.3 Kvinnan och samhället 

En förutsättning för att kvinnor skulle ha möjlighet att bli folkskollärare var just att de gått i 
skolan själva. Sara Backman Prytz beskriver det motstånd som flickor mötte i de lägre 
samhällsklasserna. Detta gällde inte endast den ovan nämnda synen om att flickor inte behövde 
så mycket kunskap utan även tankar om flickors lärandeförmåga. Många av de flickor som fick 
utbildning vid denna tid hade hemundervisning. Hemundervisningen, även om den var mer 
omfattande en kristendomskunskap, berörde sådant som man tyckte att en kvinna skulle kunna. 
Den skulle förbereda inför giftermål och för att vara en god hustru. Det fanns även de som ansåg 
att kvinnor inte klarade av att tillägna sig mycket kunskap och att det rent ut av kunde vara 
skadligt för dem.15 

Susanna Hedenborg tar i sin bok Sverige- en social och ekonomisk historia från 2006 upp ett flertal 
avgörande händelser för kvinnornas väg till arbetet. Ett viktigt steg var att det 1863 bestämdes att 
en kvinna var myndig vid 25 års ålder. Detta var avgörande för kvinnornas rätt till jobb och rätt i 
samhället och gjorde bland annat så att kvinnorna hade rätt till att förvalta sin egen inkomst.16 
Det var även så att bristen på människor som kunde arbeta vid 1800-talets andra hälft gjorde att 
de många ogifta kvinnor som fanns fick möjlighet till arbete. Att anställa kvinnor blev en 
ekonomisk investering då det ansågs att dessa inte behövde ha lika mycket lön som de arbetande 
männen.17  

3.4 Folkskollärarinnan och folkskolläraren  

I boken Kvinnohistoria från 1998 skriver ett flertal författare om kvinnor i historien. I de avsnitt 
som är skrivet av Christina Florin, Kvinnliga tjänstemän i manliga institutioner, lyfts folkskolläraryrket 
fram. Detta yrke kan historiskt ses som unikt för de arbetande kvinnorna vid sekelskiftet 1800-
1900 då det var ett arbete likställt mellan män och kvinnor. Denna likhet låg inte endast i att 
folkskollärarinnorna till stor del hade samma utbildning, lön och arbetsuppgifter som 
folkskollärarna, utan även i den maktposition som yrket medförde. Vid denna tid var det ovanligt 
att kvinnor på arbetsmarknaden hade denna position som självständiga arbetare med inflytande i 
det lokala samhället, vilket en folkskollärartjänst gav en kvinna.18 

Vidare beskriver Florin även den förskjutning som sedan skedde inom yrkeskåren. 
Folkskollärarna och folkskollärarinnorna arbetade länge som en enad grupp med gemensam 
organisation och fackförbund. Dock skedde en förändring och den tidigare mer eller mindre 
homogena yrkesgruppen ändrade ställning. Folkskollärarna tycktes inte längre acceptera 
folkskollärarinnornas jämställda position i samhället vilket tidigare hade setts som något positivt 
inom yrkeskåren. I stället för att fortsätta på en likasinnad bana ändrades de politiska 

                                                
15 Backman Prytz i Larsson & Westberg 2011, sida 309-310 
16 Hedenborg 2006, sida 248 
17 Ibid, sida 237 
18 Florin 1998, kvinnliga tjänstemän i manliga institutioner. I Utbildningsradion- Kvinnohistoria. Sida 139 
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ställningstagandena så att folkskollärarinnas ställning skulle underordnas folkskollärarens och en 
viktig del i detta blev en förändring i lön.19    

Emil Bertilsson ställer även skolans historiska utveckling i relation till lärarna och deras 
utbildning. 1858 beslutades det att kvinnor fick anställas som folkskollärare, något som alltså inte 
varit möjligt innan. Året efter att detta beslut tagits upprättades de första utbildningssätena för 
folkskollärarinnor. Under 1870-talet blev dessa utbildningar fler vilket författarna sätter i 
perspektiv till den samhälleliga utvecklingen som skedde. De påvisar att bristen på folkskollärare 
kan ha varit anledning till att kvinnorna fick tillgång till just denna yrkesgrupp. Det blev ett sätt 
att fylla ut ett underskott i lärarkåren.20 Backman Prytz konstaterar att även om folkskolläraryrket 
öppnades upp för kvinnorna gällde detta endas för de kvinnor som hade utbildning sedan innan. 
Först år 1894 infördes en lag om att folkskolestudier var en berättigad grund för läroverksstudier 
vilket öppnade upp för de lägre samhällsklasserna.21 Vi kan alltså vid denna tid se att det i 
folkskolan arbetade både lärare och lärarinnor med likartade och likställda utbildningar, även om 
dessa skedde på skilda seminarier. 

Florin diskuterar denna likställda utbildning i kampen om katedern från 1987 som något som 
först accepterades av lärarna som ett argument för lika lön. Samarbetet mellan lärare och 
lärarinnor var gott och det strävades till och med efter att få in kvinnorna i yrkeskåren. Dock 
ändrades succesivt denna linje, menar författaren, då männen i folkskolan började antyda att de 
gjorde en bättre arbetsinsats, orkade mera och var friskare än lärarinnorna vilket borde ge större 
ersättning.22 Kvinnans roll i folkskolan var från början omdebatterat, det som tog ställning för 
kvinnor i folkskolan fokuserades på kvinnors dygder och lämplighet, där det ansågs att kvinnan 
var omhändertagande och självuppoffrande. De som stod emot menade att kvinnan ej var 
lämplig, att män skötte denna typ av yrke bättre. Vid sekelskiftet hade dock kvinnorna fått en 
stark ställning i yrkeskåren på jämställda grunder med sina manliga kollegor.23  

Inför förslaget om löneförhöjning som lämnades till den Kungliga Majestät (K.M:t) från 
folkskollärarnas centralstyrelse, röstade 244 kretsföreningar för lika lön för lärare och lärarinnor 
och 18 röstade emot. Stödet var alltså starkt från kretsarna 1905 men påtryckningarna på 
ecklesiastikministern kom inte endast från folkskollärarna själva utan även från andra i riksdagen 
och från samhället. Kvinnors ställning på jobbmarknaden hade generellt diskuterats och medvetet 
hållits tillbaka. Argumentationen grundades i kvinnors, som man sa, lägre ekonomiska behov och 
männens starkare arbetskraft. Detta var första gången som folkskollärarinnor likställts med övriga 
kvinnogrupper i samhället och männen i folkskolan sågs som mer värda.24 I ca 50 års tid gällde en 
likalönsprincip mellan lärare och lärarinnor innan den 1906 byttes ut mot en familjelönsprincip, 
skriver Greta Wieselgren. Med detta menades att en lärares lön var avsedd för en familj medan en 
lärarinnas endast var avsedd henne själv.25 Vidare problematiserar författaren huruvida 
likalönsprincipen egentligen var ett medvetet ställningstagande, när man ser till hur arbetande 
kvinnor hade det i samhället. Denna ställning påvisades bland annat genom att kvinnor fick 

                                                
19 Florin 1998, sida 141-142 
20 Bertilsson i Larsson & Westberg 2011, sida 173 
21 Backman Prytz i Ibid, sida 313 
22 Florin 1987, Kampen om katedern –Feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans 
lärarkår 1960 – 1906. Sida 137 
23 Ibid, sida 138. 
24 Wieselgren 1969, sida 15 
25 Ibid, sida 76 
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tillgång till lägre poster i vissa yrken istället för att höja lönerna för de som arbetade. Kvinnor 
gavs även vissa typer av befattningar som gjorde att de uteslöts från ålderstillägg och pensioner. 
Wieselgren menar att det under hela 1800-talet fanns en allmän syn om att kvinnor i arbetet ej 
hade samma rätt som männen och om att de skulle vara nöjda över det som de fick.26 

Kvinnans kamp för plats på arbetsmarknaden och i samhället är väl dokumenterat. Jag vill 
med denna uppsats belysa lagförändringen som skedde 1906 då folkskolläraryrket gick från ett 
jämlikt yrke till ett ojämlikt. Genom att utgå från folkskollärarkårens gemensamma forum, 
tidskriften Svensk läraretidning, vill jag uppmärksamma dikotomierna mellan lärare och 
lärarinnor, deltagande aktörer i debatten samt belysa argumentationen kring lagändringen. 
Intensionen är att bidraga till forskningen genom att se till argumentationen kring lagförslaget 
utifrån den starkt inflytelserik samhällsaktören Svensk Läraretidning. En viktig del är även att se 
till folkskollärarna som yrkesgrupp och hur dessa ställer sig i debatten kring lönefrågan i detta 
forum. 

3.5 Teoretiska perspektiv  

Jag kommer i min analys utgå från R. W Connells teorier om strukturer av kön som diskuteras i 
boken Om genus. Connells syn på socialt konstruerat kön, eller genus, är att det inte är någon 
naturlig egenskap att vara manlig eller kvinnlig, det är inte heller något som vi blir påtvingade 
utifrån. Det kvinnliga och manliga skapas istället av oss då vi konstituerar oss själva som antingen 
det ena eller andra. Genom vårt sätt att vara inrättar vi oss mer eller mindre frivilligt i de 
strukturer och hierarkier som genus skapar.27 Den rådande samhälleliga hierarkin domineras av 
män och sätter män och maskulinitet som norm. Detta är ingen garanti för att män alltid står 
högre än kvinnor, ett exempel är homosexuella män som är en grupp som står utanför detta. 
Dock skapas och vidhålls dessa strukturer då genus som system bygger på att det finns 
dikotomier mellan det som är manligt och det som är kvinnligt. Med dikotomier menas 
särskiljandet i två motsatta grupper som till exempel manligt och kvinnligt.28 Vidare skriver 
Connell att de strukturerna som skapas, inte på något sätt är statiska och utan skapas i den 
historiska process de befinner sig i och ser olika ut på olika platser och i andra tider.29 Utifrån 
detta kan vi konstatera att det i denna undersökning inte går att säga något om dagens 
förhållanden i samhället, även om de skulle visa sig lika. De dåvarande strukturerna säger dock 
något om förhållandena mellan män och kvinnor och de dåtida hierarkiska förhållandena. Utifrån 
ett argumentationsanalytiskt förhållningssätt, vilket presenteras nedan, vill jag bena ut hur 
dikotomier upprätthölls och vilka sociala strukturer och förhållanden som argumentationen 
byggde på. Genom att lyfta fram argumenten för och emot lika lön vill jag alltså uppmärksamma 
hur samhället och individer förhöll sig till lärarinnor och lärare i folkskolan. Utifrån Connells 
perspektiv på genusstrukturer vill jag med utgångspunkt i argumentationen i Svensk Läraretidning 
se hur tidskriften som viktig aktör i samhälle samt forum för folkskollärarna såg på 
löneändringen. 

                                                
26 Wieselgren 1969, sida 79 
27 Connell 2003, Om Genus. Sida 160-162 
28 Ibid, sida 17 - 19 
29 Ibid, sida 72 
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4. Syfte och frågeställning  

4.1 Syfte 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att uppmärksamma hur argumentationen fördes 
kring lagförslaget om olika lönetillägg för lärare och lärarinnor så som den fördes i tidskriften 
Svensk Läraretidning året 1906. Genom att studera hur dikotomin mellan kvinnor och män 
upprätthölls i debatten kommer jag i min uppsats belysa de dåvarande sociala strukturer samt 
förhållanden som argumentationen grundade sig i. Jag vill alltså uppmärksamma vilka olika 
argument och aktörer som presenteras i tidskriften samt se hur Svensk Läraretidning förhöll sig 
till dessa. Intentionen är att belysa lönedebatten utifrån ett forum som var gemensamt för 
folkskollärarna och även dåtidens mest inflytelserika facklitteratur för folkskollärarkåren i 
samhället. 

4.2 Frågeställningar 

Folkskolläraryrket var ett av få yrken som innan 1906 var ett jämställt mellan män och kvinnor i 
det svenska samhället. I och med lagändringen ändrades dessa premisser och folkskollärarinnorna 
blev, likt andra yrken i samhället, ställda under sina manliga kolleger. Lagändringen skedde trotts 
folkskollärarkårens unika ställning med lika utbildning och därmed lika förutsättningar till män 
och kvinnor. Dock valdes ändå att ändra dessa premisser så att lärarinnorna fick sämre lön än 
sina manliga kollegor. Tidskriften Svensk läraretidning var en viktig aktör i samhället i egenskap 
av störta facklitterära tidskriften för folkskollärarkåren och profilerade sig som en röst för kåren i 
samhället. Genom att undersöka argumentationen i tidskriften väcks frågorna; 

• Vilka argument och aktörer kan ses i skildrandet av lönedebatten i Svensk läraretidning 
1906 och vilken argumentation dominerar debatten?  

• Hur dikotomiernas folkskollärarinnor och lärare i denna argumentation?  
Utifrån dessa frågeställningar analyseras artiklarna i tidskriften Svensk Läraretidning för att se 
vilka aktörer och argument som presenteras och hur tidskriften behandlar detta. 
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5. Material och metod 

5.1 Material  

I denna undersökning ligger fokus på att undersöka hur folkskollärarinnas lönedebatt beskrivs 
och diskuteras i tidskriften Svensk läraretidning, Veckoblad för lärare, uppfostrare och skolvänner år 1906. 
1906 års upplagor var av den 25:e årgången av tidskriften och utkom detta år sammanlagt med 52 
nummer. Den första upplagan av tidskriften gavs ut 1881 av redaktören Emil Hammarlund. 
Hammarlund var själv yrkesvan folkskollärare och politiskt aktiv som liberal riksdagsman. Han 
var även en av de som stiftade Sveriges Allmänna Folkskollärarförening vilken grundades året 
1880 och var 1906 fortfarande redaktör och ansvarig utgivare för Svensk Läraretidning.30  

Svensk Läraretidning var en tidskrift tillägnad folkskolans yrkeskår och var ett forum för 
folkskollärare av folkskollärare. Tidskrift var dåtidens främsta facklitteratur för yrkesgruppen 
folkskollärare och sågs som en av landets bäst redigerade tidningar.31 Intentionerna bakom 
tidskriften var att den var till för att skapa samhörighet mellan alla folkskollärare i landet genom 
att samla allt i ett gemensamt forum. Man ville även att detta skulle vara ett medium för att bilda 
folkskollärarna och nå ut till alla. Dock var kanske den största och viktigaste uppgiften att stå upp 
för folkskollärarnas rättigheter samt påverka folkskollärarnas ekonomiska och sociala ställning i 
samhället där den var en viktig aktör.32  

5.2 Urval och avgränsning 

Kvalitativ textanalys, som presenteras mer ingående nedan, genomfördes på samtliga nummer av 
tidskriften Svensk Läraretidning under året 1906. Ett begränsande av materialet har gjorts genom 
ett urval av artiklar till undersökning. Detta urval har utgått från det tidningsindex som medföljer 
tidskriften där jag har undersök de artiklar som på något sätt rubricerats folkskollärares lönefråga 
samt Sveriges folkskollärarinneförbund. Detta har jag gjort då tidskriften systematisk är uppdelad 
i olika rubriker som tydligt avgränsar de artiklar som behandlar lönefrågan. Särskilda avsnitt har 
alltså, fram till det att den av K.M:t förslagna propositionen beslutades om i riksdagen,  behandlat 
debatten i tidningsnummer Nr 3, den 17 januari fram till nummer 19, den 9 maj 1906. Denna 
avgränsning är även gjord för att undvika egna värderingar utifrån tidnings- och artikelval och 
istället utgå från det som tidskriften valt att rubricera som lönefråga samt 
folkskollärarinneförbund. På detta sätt skildrar resultatet tidskriftens val av information och den 
tonvikt som tidskriften ger olika argumentation. Det har även gjorts en avgränsning i dessa 
artiklar då folkskollärarnas lönefråga inte endast behandlade grundlön och ålderstillägg utan även 
pensioner och ekonomiskt ansvar mellan stat och kommun, lönefinansiering och liknande. Jag 
har endast tagit med och undersökt det som berör lika lön och olika lön till lärare och lärarinnor 
då det är detta som står i fokus för undersökningen. Koncentration ligger på den generella 
debatten om lönerna och lokala avvikelser undvikits, exempelvis sådant som hur 

                                                
30 http://www.ne.se/emil-hammarlund 11/4-13 
31 Bruce 1940, Svenska folkskolans historia. sida 360 
32Nordisk familjebok 1918. Konversationslexikon och realencyklopedi. Sida 1098-1099. 
http://runeberg.org/nfcg/0589.html 8/5-13 
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löneutvecklingen i Stockholm ser ut eller på landsbygden. Dock är de lokala myndigheternas 
åsikter och förslag i den generella debatten självklart av intresse.  

Vidare har jag valt att presentera resultatet av studien delvis i text och citat men även i form av 
analysscheman. Detta för att tydliggöra och belysa argumentationen och klargöra längre texters 
huvudargumentation samt underargument. Det är gjort för att lättare följa och utmärka de olika 
typer av argumentation som förekommit samt dess grunder och ståndpunkter. 

Valet av tidsperiod för undersökningen ligger till grund i den ovan nämnda lagen 1906. Med 
denna som utgångspunkt är det relevant att kolla på just tidningar från detta år för att få en bild 
av den dåtida diskursen. Materialet Svensk läraretidning är valt utifrån de premisser att som 
facklitterär text kunna skildra en dåtida diskussion kring det valda ämnet. Det är även relevant ur 
den synpunkt då folkskollärare och lärarinnor innan lagens tillkomst haft ett gemensamt 
fackförbund som splittrades och Sveriges folkskollärarinneförbund bildades. Detta, bland annat 
för frågan om lika lön för lika arbete.33 Det har i andra studier legat fokus på den bredare 
debatten kring denna lag och kvinnors rätt och ställning i arbetslivet.  

Jag har valt att utgå från tidskriften Svensk Läraretidning då denna dels representerade det 
dåvarande gemensamma folkskollärarförbundet men även för att den var skriven av 
folkskollärare för folkskollärare. Tidskriften var alltså ett forum för folkskollärarna som samlad 
yrkeskår och är därför en intressant källa till hur yrkesgruppen upplevde lagförändringen och 
ställer sig till denna.  Det är även av intresse att se i hur stor utsträckning debatten får utrymme i 
tidskriften och hur detta utrymme fördelas mellan olika ställningstaganden. 

5.3 Genomförande och analysmetod 

Den metod jag valt för att belysa detta perspektiv är kvalitativ textanalys av de artiklar som 
behandlar argumentationer kring 1906 års lag. Artiklarna gicks igenom systematiskt och med 
hjälp av argumentationsanalys söktes efter argumentation kring folkskollärarnas lönefråga. Valet 
av denna metod utgår från den kvalitativa textanalysens särart i förhållande till meningsfullhet av 
vissa specifika delar i en text. Med detta menas att den kvalitativa metoden på ett relevant sätt kan 
användas för att lyfta fram de centrala delarna i en text. Det gör att man kan få en helhetsbild av 
en text då vissa textpassager blir viktigare än andra i meningsskapandet.34  

Den kvantitativa innehållsanalysen skulle i ljuset av en större mängd insamlad data, kunnat 
vara aktuell. Dock anslås en svårighet i huruvida denna metod skulle ha mening för arbetets syfte. 
Detta på grund av den kvantitativa innehållsanalysens avsaknad av textdjup vilket i detta fall är av 
största vikt.35. Denna studie kommer lägga tyngdpunkt på att försöka belysa innehållet i 
tidskriften på ett djupare mer genomgående plan utifrån en argumentationsanalytisk hållning.  
Traditionellt sätt har argumentationsanalyser hört samman med retorik. Retorik eller läran om 
vältalighet, har sina rötter i forna Grekland och Rom under antiken. Inom retoriken används tre 
grundbegrepp, logos, ethos och pathos. Dessa begrepp står för olika typer av argumentation som 
kan användas inom retoriken i talad och tryckt form. Logos vädjar till mottagarens intellekt och 
rationella förmåga, ethos har fokus på avsändarens karaktär som intressant och trovärdig medan 

                                                
33 Ringarp i Larsson & Westberg 2011, sida 360 
34 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2004, Metodpraktikan; Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 
sida 210 samt sida 233 
35 Ibid, sida 197 samt sida 210 
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pathos spelar på affektion och känslor hos åhöraren. Argumentationsanalysen utgår först och 
främst från logos.36 

I denna analys försöker jag rekonstruera argumentation utifrån tidskriftens artiklar samt 
urskilja argument i texten. För att göra detta utgår jag ifrån Stephen Toulmins (1958) schema för 
argumentation. Jag har valt att använda mig av denna modell då denna inte endast riktar sig till 
huvudargument och synliga argument utan även belyser underliggande argumentation i texten. På 
detta sätt ges en bild av vad författaren vill få fram med sin text och vem denna text vänder sig 
till.37 Detta är viktigt i min analys då tidskriftens författare samt läsare var personer som arbetade 
i skolan. Tidskriften var till för folkskollärarna och verkade för deras rättigheter, det var folk 
inom kåren själv som var drivande och tidningen var en viktig aktör i samhället för 
folkskollärarfrågor. På detta sätt försäkrades läsarna om att forumet var avsett för dem, av 
personer i samma situation och för deras gemensamma förbättring. Den argumentation som 
fördes ger dock inte endast en bild av de man ville att läsarna skulle tycka utan påvisar även vad 
vissa redan ansåg. Toulmins schema är baserat på tre delar i en argumentation.  

Den första delen benämner han claim vilket syftar till det i argumentationen som avsändaren 
vill att mottagaren skall hålla med om, alltså ett grundläggande påstående om något. För att detta 
claim skall bli legitimt måste det finnas viss fakta som stöttar upp. Detta benämner Toulmin data 
och det är den andra delen som alltså är själva grunden för claim.  Den tredje delen utgår ifrån 
steget mellan claim och data, något som kan berättiga att en viss data gör att man kan dra en 
sådan slutsats som claim. Detta steg benämns warrants och kan ses som outsagda premisser av en 
mer generell karaktär.38  

Schemat ser således ut; 

 
I Bergström och Boréus (2012) förklaras Toulmins modell genom ställda frågor till de olika 

delarna. Claim är något som är svaret på frågan: vad vill sändaren få mottagaren att hålla med om?39 
Vidare kan ytterligare en fråga ställas till data; vad bygger du ditt påstående på?40 På detta sätt visar 
Bergström och Boréus en enklare bild av terminologins innebörd och hur begreppen kan 
användas. Jag kommer att använda mig av denna modell för att analysera argumentationen i 
Svensk Läraretidning. 

Detta applicerat på min text ser ut följande; 

                                                
36 Bergström & Boréus 2012, Textens mening och makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Sida 
91-92 
37 Toulmin 1958, The uses of argument. Sida 97-98 
38 Ibid, sida 97-99 
39 Bergström & Boréus 2012, sida 107 
40 Ibid, sida 107 

Figur 1 Toulmins modell för argumentation 

Claim Data 

Warrant 
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Här är alltså huvudargumentet att lärare bör få mer lön, detta på grunden att de har en familj 

att försörja. Med detta antar man att lärarnas kostnader är högre än lärarinnornas och därmed 
berättigar löneskillnaden.  

5.4 Materialkritisk diskussion 

De data som undersökningen behandlar har i egenskap av historiskt material validitet i det 
avseende att den just skildrar sin samtid och ej är påverkningsbar. Med detta menas att materialet 
är skriven i en dåtid som vi nu ej kan påverka, vilket ger materialet validitet som en opåverkad 
samtidsskildring. 41 Materialet är ett väldokumenterat material där vi tydligt kan se dess historiska 
sammanhang. Dock skall det uppmärksammas att tidskriften i fråga är en facktidning som i sig 
inte behöver vara representativ för övriga samhället vid denna tidpunkt. Materialet utgör en god 
bas för att uppmärksamma vad folkskollärarna och dess förbund stod i frågan om löneförändring 
samt se hur debatten skildrades av dem. Tidskriften bör ses som återstoder av tiden den beskriver 
vilket gör att valideringen är hög.42 I tidskriften presenteras ej författarna vid namn utan nämns 
ofta endast vid initialer. Ansvarande utgivare vet vi var Emil Hammarlund och kan skäligen anta 
att skribenterna i tidskriften även de var män. Detta antagande görs utifrån de då rådande 
samhälleliga strukturerna och kvinnors begränsande deltaganden i olika samhälleliga institutioner. 
Tidskriften producerades i Stockholm och kan därför tänkas behandlat denna region i högre grad 
än andra delar av Sverige. Dock var tidskriften noga med att konstatera att den var skriven av 
folkskollärarna själva för andra inom kåren samt att intentionen just var att kämpa för kårens 
rättigheter. Att tidskriften kom ut med flera nummer i månaden och beskrivs som den största 
dåtida facklitterära tidskriften ger oss indikationer på tidningens popularitet under denna tid. Det 
är även viktigt att tänka på att medierna var begränsade vid denna tid så att vara Sveriges största 
tidskrift inom ett visst område bör ha gett ett visst inflytande i samhället. Det som vi kan 
konstatera är att tidskriften på en bred front nådde folkskollärarna och på detta sätt kunde sprida 
gemensamma värderingar och information. 

Urvalet av artiklar till uppsatsen är i sig aningen generell och vi kan inte säkerställa att den ger 
den mest rättvisa bilden av debatten då denna kan utelämna argumentation som finns i andra 
artiklar och delar av tidskriften. Dock gjordes denna avgränsning för att undvika ett subjektivt 
urval av artiklar och på så sätt undvika en felaktig bild av argumentationen i tidskriften. Att utgå 
från de artiklar som tidningen själv benämnt med lönefrågor samt folkskollärarinneförbund visar 
just de delar där argumentation kring lönefrågan ligger i fokus och är därför en god utgångspunkt. 

Vidare ger analysmetoden utrymme till en viss tolkning. Genom att söka efter en 
underargumentation som inte alltid är helt utskriven i texten ges utrymme och risk för 
värderingar och misstolkning. Dock är metoden i sig skyddad från vida tolkningar då de 

                                                
41 Florén & Ågren 1998. Historiska undersökningar, grunder i historisk teori, metod och framställningssätt. Sida 62 
42 Ibid, sida 65 

Huvudargument;  
Lärare bör få mer lön än lärarinnor 

Stöd för huvudargument;  
Lärare är familjeförsörjare 

Underliggande argument; 
Lärare har högre utgifter än lärarinnor  
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underliggande argumenten måste stå i korrelation till huvudargumentet och de argument som 
underbygger detta. För undvika egen tolkning och ett vetenskapligt försvagande har jag gjort ett 
systematiskt urval och med noggrannhet använt en tydlig analysmetod.43  

5.5 Disposition 

Denna uppsats kommer att utgå från tidskriften Svensk Läraretidnings artiklar som berör 
lönedebatten 1906. För att ge läsaren en god bild av den historiska tidpunkten och dess rådande 
samhällsstrukturer ges stort utrymme till tidigare forskning, både för att ge bakomliggande 
kunskap men även för att i diskussionsdelen kunna anknyta och problematisera de resultat som 
undersökningen påvisat. Resultat och analysdelen är uppbyggt utifrån de aktörer som presenteras 
i tidskiftens artiklar vilket lett till avsnittets huvudrubriker. Det är dessa aktörer som getts 
utrymme i tidskriften vad gällande folkskollärarnas lönedebatt och avser riksdagspropositioner, 
myndigheters motioner, fackförbund och folkskollärarkår samt debattörer. Detta kapitel är vidare 
indelat i underrubrikerna lika lön till lärare och lärarinnor samt olik lön till lärare och lärarinnor. 
Denna uppdelning görs för att tydligt dela in de olika argumenten som presenteras från vardera 
sidan av debatten men även för att påvisa omfattningen av olika argumentation. Diskussionsdelen 
återknyter till syfte och frågeställningar och är uppdelad i de områden som visas i debatten i 
resultat/analysavsnittet. Det centrala i argumentationen i resultat/analysdelen utgör sedan 
huvudrubrikerna i diskussionsavsnittet för att tydliggöra svaren på frågeställningarna. 
Konklusionsdelen i detta avsnitt tydliggör och preciserar undersökningen resultat och definitiva 
slutsats.   

                                                
43 Florén & Ågren 1998. Sida 42-43 



 18 

6. Resultat och analys 

I detta avsnitt redogörs för vilka aktörer samt vilka argument som setts i debatten kring 
löneändringen, som presenteras i Svensk Läraretidning.  Argumentationen lyfts fram genom 
analysscheman, citat och text och har delats in i fyra olika huvudgrupper; Riksdagspropositioner, 
Myndigheters motioner, Fackförbund och folkskollärarkår samt Debattörer. Underrubriker för samtliga 
grupper är lika lön till lärare och lärarinnor, Olik lön till lärare och lärarinnor samt Sammandrag. Detta 
med ett undantag för fackförbund och folkskollärarkår där endast lika lön för lärare och 
lärarinnor presenteras, då inga förslag för olika lön till lärare och lärarinnor kom från denna aktör. 
Rubriken sammandrag är en förtydligande sammanställning av debatten för att påvisa vilka 
aktörer som var med och vilken argumentation som förde, vilken argumentation som var 
dominerande samt hur lärare och lärarinnor särskildes.     

6.1 Riksdagspropositioner  

Efter det av den svenska allmänna folkskollärarkåren föreslagna löneförändring för folkskollärare 
190544, anslog ecklesiastikministern den av kungen i trontalet uttryckta propositionen i 
riksdagen.45 Som efterföljd av denna proposition gavs sammanlagt nio olika 
riksdagspropositioner om folkskollärarnas löneförändring, då även inräknat de motioner som 
endast avsåg förändring i pensionsfrågan för lärare vilket ej kommer att redogöras för här.46 
Dessa förslag avser den av K.M:t föreslagna lönepropositionen. Sammanlagt presenteras sex olika 
propositioner i riksdagens båda kammare. Innan förslaget från K.M:t klubbades igenom skedde 
en debatt i riksdagens båda kammare kring frågan, där åsikterna var delade. Vid beslutsfattandet 
fastslogs det av första kammaren medan det i andra kammaren krävdes en votering kring lika eller 
olika ålderstillägg. Det senare förslaget vann med 159 röster mot 49.47 För en full redogörelse för 
talarnas åsikter se nummer 19, den 9 maj samt nummer 18, den 1 maj 1906 48. Här nedan beskrivs 
de propositioner som tidskriften tar upp samt hur denna responderar på dessa förslag. 

6.1.1 Lika lön t i l l  lärare och lärarinnor 

I tidningsnummer 9, den 28 februari 1906, anslogs två propositioner i riksdagen avseende lika 
löneutveckling för lärare och lärarinnor. Den första, väckt av A. Vennersten, anslår att den av 
K.M:t väckta propositionen bör ändra ålderstillägget så att detta avser samma för lärare och 
lärarinnor, det vill säga 900 kronor i grundlön och 150 kr i ålderstillägg för både lärare och 
lärarinnor. Rob. Johansson med fem andra stadsrepresentanter yrkar i sin proposition för en 

                                                
44 Folkskollärarnes lönefråga. Den k. Propositionen framlagd för riksdagen. Svensk Läraretidning 1906:7. Sida 137 
45 Ibid, sida 136 
46Folkskollärarnes lönefråga. Svensk Läraretidning 1906:17. Sida 370 
47 Lönefrågan afgjord af kamrarna. Svensk Läraretidning 1906:18. Sida 403 
48 Redogörelsen för talarna i riksdagen avser att för läsaren ge en bild av argumentationen som förekom där. 
Jag har valt att utesluta denna text då detta inte direkt hör till tidskriftens argumentation kring lönedebatten. 
Dessa referat är inte kommenterade i tidskriften av dess författare utan endast redogjorde för. Vid intresse att 
se hur förslaget diskuterades på politisk nivå i riksdagskamrarna, se 1906:19. Sida 418. Samt 1906:18. Sida 
397-401. 
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lönereglering utifrån det som förslagits av det svenska allmänna folkskollärarförbundet vilket 
skulle innebära att både lärare och lärarinnors löner skulle utgå från 900 kronor och 
ålderstilläggen från 200 kronor.49  

Efter ett referat av de i riksdagen föreslagna motionerna kommenterade artikelns författare sitt 
bifall till detta genom att bedyra yrkeskårens enade ställning och deras medhåll till den av svenska 
allmänna folkskollärarkåren förslagna likställda löneökningen. Av tidningen formulerat;  

… denna kårens ståndpunkt är så klar, att en debatt härom ej blott ej är öfverflödig utan t. o. m. 
kan verka till skada. Här gäller det att genom ett klokt och värdigt uppträdande vinna sympati för 
sin sak hos pressen, allmänheten och hos de som hafva beslutsrätten d.v.s riksdagens ledarmöter.50 

Tidskriften gör alltså ett tydligt ställningstagande i frågan samtidigt som de uppmanar sina 
läsare att inte själva uttala sig med egna åsikter. Det är tydligt att man ej vill ha några splittringar 
inom kåren eller meningsskillnader som på något sätt kan skada eller försvaga kårens 
gemensamma ståndpunkt. Det blir både en försäkran till de läsare som står för lika lön att 
tidskriften som en viktig samhällsaktör står för deras sak, samtidigt som uppmaningen till de som 
är av annan åsikt är att hålla sig till de av den gemensamma kåren beslutade.  

6.1.2 Olik lön t i l l  lärare och lärarinnor 

I tidningsnummer 8, den 21 februari 1906 beskrivs Alb. Bergström propositionen i riksdagen. 
Han föreslår att lärarinnor bör ersätta lärare i folkskolan för att de skulle kräva mindre i lön och 
för att lärarna då skulle välja andra arbeten. Lönerna bör alltså sättas så låga att lärare väljer bort 
yrket, men om någon lärare mot förmodan är kvar bör denne få hög lön. Argumentationen sker 
följande51;  

 

  
 

L 
    

 
  

 
  

 
 
 

 
Förslaget responderas av tidningen på följande sätt;  
                                                

49Lönefrågans läge. Svensk Läraretidning 1906:9. Sida 192 
50 Ibid, sida 192 
51 En tufva. Blott en lönemotion. Svensk Läraretidning 1906:8. Sida 171 

Figur 2 Argument i A. Bergströms riksdagsproposition 

Låg lön bör ges i folkskolan Lärarinnor är mer lämpade för 
arbete i folkskolan och bör ersätta 
lärarna 

Låga löner för folkskollärarinnor 
skulle accepteras av lärarinnorna   

Istället för att bli folkskollärare 
skulle män välja produktionsarbete  
 

 

Yrket är ej av tillräcklig vikt för att 
män skall arbeta där då de behövs 
någon annan stans 
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Månne icke konsekvensen av motionärens uppfattning i nyss anförda stycke kräva bifall […]. 
Dessa utredningar måste för öfrigt gifetvis leda till de resultat att hos oss liksom i andra land såväl 
mannens som kvinnans arbete är behöfligt på folkskolans fält. Men då måste man ju ock betala 
mannen som kvinnan med sådana belopp, att de för uppfostrarkallet lämpligaste finna sig kunna 
utan ekonomiska uppoffringar ägna sig åt denna bana.52 

Ett tydligt avstånd tar tidningen till detta uttalande och gör en viktig poäng av det manliga och 
kvinnliga som komplement till varandra, snarare än ett särskiljande. Här tar man upp lärarkallet 
som argument och friställer det från kön och gör det snarare till en personlig egenskap som bör 
uppmuntras och kan innehas av både män och kvinnor. Här trycker man även på yrket som ett 
tufft yrke med uppoffringar som borde ge en viss typ av ekonomisk trygghet. 

Ett liknande argument men på andra grunder återges i nr 9 den 28 februari 1906 i den, 
av Hrr L.P. Mallmin och E. Lindblad med flera, föreslagna propositionen som bifaller det av 
K.M:t föreslagna med en viss reservation. Den föreslagna höjningen på 200 kronor till lärarinnor 
bör hellre avse en höjning med 100 kronor så att lärarinnors lön utgår från 800 kronor medan 
lärarnas höjning skall, som i förslaget, avse 200 kronor. Dock skall lärarinnorna få en ersättning 
som möjliggör att lärarinnorna får gå i pension vid 53 års ålder (tidigare 55). 53 De vill även;  

Att gift lärarinna skulle kunna uppsägas från innehafvande tjänst.54 Till detta sistnämnda förslag 
svarar tidningens författare; Därjämte göra motionärerna ett angrepp mot lärarinnornas rättsliga 
ställning, vidare om den föreslagna pensionsersättningen; ”ersättning”, som är af ganska 
tvifvelaktigt värde och som för övfrigt lärarinnorna själfva ej begärt somt antagligen ej heller 
önskat.55 

En tidigare pension för lärarinnor är inte direkt tillhörande debatten om lika eller olika lön till 
lärare och lärarinnor men används i argumentationen som ett slags plåster på såren för att 
inskränka andra rättigheter. Detta ger en tydlig indikation på hur man såg på lärarinnans särskilda 
ställning från lärarens då de både anses behöva mindre ersättning och inte skall kunna inneha 
tjänst som gift. Argumentationen ser ut som följer;56  

                                                
52 En tufva. Blott en lönemotion. Svensk Läraretidning, 1906:8. Sida 171 
53 Lönefrågans läge. Svensk Läraretidning 1906:9. Sida 192 
54 Ibid, sida 192 
55 Ibid, sida 192 
56 Folkskollärarnes lönefråga. Svensk Läraretidning 1906:12. Sida 262 
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Tidningen kommenterade Malmin och Lindblads med fleras proposition med att hävda att en 

folkskola med låga löner och endast lärarinnor är oattraktiv för lärarinnorna;  

Det har nämligen visat sig att lärarinnorna framför allt söker sig […] där äfen manlig lärarekraft är 
att tillgå. 57 

Återigen använder tidskriften en blandad arbetsgrupp som argument för en stark kår och 
folkskola. Att lärare och lärarinnor skulle besitta olika kvaliteter i egenskap av att vara man och 
kvinna dementeras ej utan används snarare som ett argument för en stark och bra yrkeskår då de 
kan komplettera varandra samt göra arbetet attraktivt. 

Propositionen anslagen av Hr O.H Svensson i nummer 12, den 21 mars 1906, utgår från den 
motivering som ges i den K.M:t föreslagna propositionen där kostnaden för gifta lärare är högre 
än lärarinnor och föreslår utifrån detta; 800 kr begynnelselön för folkskollärarinnor, 900 kr för 
folkskollärare. 100 kr i ålderstillägg för lärarinnor samt ogifta lärare och 150 kr för gifta lärare. 
Förslaget tar i stort hänsyn till ett mer jämlik löneförhållande vad gäller ålderstillägget men anses 
dock att lärarna förtjänar högre grundlön.58 

Propositionen från P. Sörensson beskrivs i nummer 13, den 28 mars 1906. Förslaget gäller en 
höjning från 700 till 800 kronor för både lärare och lärarinnor med ett ålderstillägg på 100 kronor 
för lärarinnor, 150 kronor för lärare men med fyra ålderstilläggsgränser i stället för de rådande tre. 
Detta förslag motiveras av att det skulle bli en minskad kostnad för staten, en åtskillnad mellan 
lärare och lärarinnor men även för att det skulle bli en inkomstökning för lärare som varit länge i 
tjänst.59 

                                                
57 Folkskollärarnes lönefråga. Svensk Läraretidning 1906:12. Sida 262 
58 Ibid, sida 261 
59 Folkskollärarnes lönefråga. Svensk Läraretidning 1906:13. Sida 281 

Figur 3 Argumentationen i Hrr L.P. Mallmin & E. Lindblads proposition 

Lägre lön kommer accepteras av 
lärarinnor och det skulle bli 
attraktivare att anställa kvinnor 
som billigare arbetskraft 

Skolans uppgift är att uppfostra 
 

Att män är folkskollärare är ett 
ödslande av arbetskraft, de är 
mindre lämpade för yrket  

 

För lärarinnor är uppfostran en 
naturlig egenskap 
 

Folkskollärarinnor bör ersätta 
folkskollärare 

Kvinnor är mer lämpade för 
uppfostran och yrket 
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6.1.3 Sammandrag 

Sammanlagt fem propositioner kring lärarlönerna presenterades i riksdagen. Dessa propositioner 
var de som diskuterade olika och lika lön till lärare och lärarinnor. Två av de fem propositionerna 
fastställde att lärare och lärarinnor borde ha samma lika lön, tre föreslog olika lön. Gällande 
ålderstillägg var dessa ett tillägg på lönen som skedde efter en viss tidsperiod där det i det K.M:t 
förslagna avsåg tre ålderstillägg, vilket även var det rådande. Här visas hur män och kvinnor 
dikotomiernas i värdering och kön där mannen ställs högre i likhet med Connells60 teori om 
könsstrukturer bland annat genom att argumentera för att lärare förtjänar högre lön och att de 
kvinnliga egenskaperna som sägs lämpade för skolan bör generera lägre lön. De två förslag som 
yrkar på lika lön konstaterar, mer än argumenterar, att grupperna är likställda och gör inget tydligt 
jämställande av lärarna och lärarinnorna. Dock gör tidskriften ett starkt uttalande för deras 
ställningstagande för lika lön. Argumentationen visar att lärarna och lärarinnorna ändå 
dikotomiernas även om man står för samma lön, då de snarare ses som komplimenterade grupper 
än jämställda.  

6.2 Myndigheters motioner 

I tidskriften beskrivs även reaktioner på K.M:ts proposition samt ytterligare motioner från olika 
representanters runt om i Sverige. Reaktionerna skiftar och så även hur detta tas upp i tidskriften 
då det ibland står utförligt vad som är förslaget och från vem och i andra fall endast en kort 
kommentar. 

6.2.1 Lika lön t i l l  lärare och lärarinnor 

I nr 7, den 14 februari 1906 beskrivs hur 10 länsstyrelser, 5 domkapitel, Stockholms stads 
folkskolor samt 24 folkskoleinspektörer uttalat sig för lika ålderstillägg för både lärare och 
lärarinnor. Den argumentation som ligger i grund för uttalandet kan sammanställas följande; 61 

 
                                                

60 Connell 2003, sida 17-19 
61 Folkskollärarnes lönefråga. Den k. Propositionen framlagd för riksdagen. Svensk Läraretidning 1906:7. Sida 136 

Figur 4. Lika lön för lika arbete, myndigheters motioner 

Lika ålderstillägg för lärare och 
lärarinnor 

Lärarinnor blir oftast utslitna 
fortare än lärare 

Lärarna kan jobba längre och tjäna 
mer pengar  

Lärarinnor når sällan full pension 
och borde därför få tillfälle till 
besparing 
 Efter pension från läraryrket kan 
männen söka sig till betalande 
kroppsarbete vilket kvinnorna 
oftast ej kan  
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Här särskiljs män och kvinnor med en tydlig värdering av olika könsspecifika egenskaper. I 
detta fall används detta som ett försvar för lärarinnornas lika lön trots den tydliga degraderade 
kvinnliga ställningen. 

Utan belyst argumentation föreslår myndigheter i Skara; 150 kronor till både lärare och 
lärarinnor, Jämtland 4 eller 5 ålderstillägg med 100 kronor, lika för lärare och lärarinnor.62  

6.2.2 Olik lön t i l l  lärare och lärarinnor 

I nr 7, den 14 februari 1906 beskrivs ställningstagandet från Jönköping och Västerås således; 900 
kr till män, 800 till kvinnor. Jönköpings motion anser att lika lön inte kan motiveras utifrån lika 
studier och kompetens.  

En annan argumentation liknande den som förs i Jönköping och Västerås är en 
sammanställning av 8 länsstyrelser, 6 domkapitel och 22 folkskoleinspektörer som även de yrkar 
på olika ålderstillägg för lärare och lärarinnor. Sammanställt ser argumentationen ut följande; 63 

 
Här sker återigen en argumentation som utgår från att den kvinnliga arbetskraften är sämre än 

mannens. Det görs även ett antal andra antaganden om den kvinnliga positionen i samhället och 
dess duglighet. Ett tydligt ställningstagande ses när den lika utbildningen kommenteras som ej 

                                                
62 Folkskollärarnes lönefråga. Den k. Propositionen framlagd för riksdagen. Svensk Läraretidning 1906:7. Sida 136 
63 Ibid, sida 136 

Figur 5 Olika lön för lika arbete, myndigheters motioner 

Folkskollärarinnors arbetskraft är 
sämre än folkskollärarna, lärarna är 
mer tåliga än lärarinnor 
arbetskraft 

Män är familjeförsörjare och 
lärarinnor är oftast inte och borde 
inte vara gifta 
 

 

Lärarinnor har även i andra 
avseenden än familj lägre kostnader 
än män 

 

Lika studier och lika kompetens är 
ej relevant i frågan 
 

Det är skillnad i lön mellan män 
och kvinnor i de flesta arbeten, 
trots samma grundlön får lärare 
generellt mer lön än lärarinnor 

Folkskollärare bör tjäna mer än 
folkskollärarinnor 

Folkskollärare har större behov 
som försörjare och är dugligare 
arbetare 
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relevant, vilket gör att man helt fokuserat på skillnaden mellan män och kvinnor i samhället och 
inte som en yrkesgrupp med kompetenser. 

Kalmar uttrycker; 900 till lärarna, kvinnorna bör 64 stå kvar på 700 kr. Den bakomliggande 
argumentationen för denna proposition bygger på den löneskillnad som dels finns vid seminarier 
och allmänna läroverk men också vid de flesta andra instanser. Detta blir en motivering till att 
även ha en skillnad i lön mellan lärare och lärarinnor i folkskolan. 

Östergötland föreslår 4 ålderstillägg, 150 kronor för lärare och 75 kr för lärarinnor, Lund 200 
kr för lärare och 150 för lärarinnor men inga höjda grundlöner. Återkommande argument för 
högre ålderstillägg för lärarna är de att de är familjeförsörjare65 

Riksdagsmannen Lars Olsson uttalade sig i en kommunalstämma i Älfdalen att lärare borde ha 
högre lön än lärarinnor utan att motivera uttalandet.66 

6.2.3 Sammandrag 

Dessa motioner uttrycker en övervikt på förslag om olika lön för lärare och lärarinnor. Ett flertal 
argument, både de som är för och emot lika löneutveckling, argumenterar utifrån skillnader 
mellan kvinnor och män. Här åsyftas egenskaper som är könsspecifika som på olika sätt används 
för att argumentera för eller emot. Det mest framträdande argumentet är mannen som 
familjeförsörjare. Lärare och lärarinnor dikotomiernas tydligt och lärarnas egenskaper ställs som 
de önskvärda vilket Connell67 beskriver som det hierarkiska förhållandet mellan män och 
kvinnor. Connell beskriver även hur de hierarkiska strukturerna sker som historisk process och är 
föränderliga över tid. När man använder andra samhälleliga institutioner som anledning till att 
även förskolläraryrket bör särskilja på män och kvinnor visas tydligt hur utbredd denna åsikt är 
och acceptansen som finns för denna struktur. Folkskollärarkåren bryter mot den rådande 
könsstrukturen och blir därför kontroversiell i sin tids samhällsstruktur.  

6.3 Fackförbund och folkskollärarkåren 

Tidningen står här som en representant för folkskollärarkåren, en tidning av folkskollärare för 
folkskollärare.68 Här beskrivs även olika lokala folkskollärarföreningars stämmor och möten med 
reaktioner på den av K.M:t förslagna propositionen samt andra förslag. I denna text beskrivs inte 
det som tas upp om andra aspekter av löner och pensioner utan endast de som berör lika/olik 
lön för lärare och lärarinnor.  

Tidskriften skriver vid ett tillfälle en uppmaning till folkskollärarna, vilket lyder;  

Lärarkårens medlemmar böra akta sig för att sins emellan offentligen tvista om frågans detaljer. 
Detta är ju alldeles öfverflödigt, då lärarkåren genom sin organisation uttalat sina önskningar och 
det naturligtvis ej kan komma i fråga att nu ändra dessa.69  

                                                
64 Folkskollärarnes lönefråga. Den k. Propositionen framlagd för riksdagen. Svensk Läraretidning 1906:7. Sida 136 
65 Ibid. Sida 136 
66 Lönefrågan. Svensk Läraretidning 1906:16. Sida 353 
67 Connell 2003, sida 17-19 
68 Bruce 1940, sida 360 
69 Lönefrågans läge. Svensk Läraretidning. 1906:14. Sida 309 
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Här ger tidningen en tydlig uppmaning till sina läsare om att ej debattera om lönefrågan, kårens 
ståndpunkt bör vara lika och tidningen råder eventuella tvivlare inom kåren att inte uttrycka detta, 
för kårens bästa.  

6.3.1 Lika lön t i l l  lärare och lärarinnor 

De förbundskretsar som uttrycker sig om förslaget i tidningen ställer sig bakom de olika förslag 
som förespråkar lika lön och den av svenska allmänna folkskollärarkåren yrkande. Således 
beskrivs diskussioner i Göteborg70, Kristinstad71 Sydöstra Ångermalandskretsen, Växjökretsen 
och Sköfde72 där den senare framhöll R. Johanssons motion med lika löner för lärare och 
lärarinnor.73 Vemmenhögskretsen i Klangstorp diskuteras även frågan, där sades;  

[…] att inga skäl föreligga att sätta lärarinnans lön lägre än lärares.74 

I nr 15 av tidskriften beskrivs två lokala folkskollärarsällskaps ställningar i frågan. Från 
Göteborgs folkskollärarsällskap sändes en skrivelse till Göteborgs riksdagsmän där man vädjade 
att de skulle handla klokt i frågan om lärarlönerna där bland annat stod;  

Ni måtte verka för en lösning närmast i öfverenstämmelse med dessa, hvilka ju helt upptagas i hr 
Robert Johanssons motion.75  

Vidare skrivs att Södertörns lärareförening diskuterat lönefrågan men antog inte någon speciell 
resolution då de ansåg;  

[…] att kårens åsikter borde vara allmänt kända.76 

Som en reaktion efter beskrivandet av de propositioner som yrkar ojämlika förhållanden 
framhåller tidningen;  

Det talas i vår tid så ofta och så vackert om folkskolans betydelse. Folkskolans lärare och 
lärarinnor skola fostra det uppväxande släktet till värdiga medborgare både i det himmelska och 
det jordiska riket. Bereder man dem då också en mot deras viktiga kall svarande ekonomisk 
ställning. Nej!77 

Tidskriften uppmärksammar även de reaktioner kring lönedebatten som kommit från grupper 
med folkskollärarinnor runt om i landet. I petitioner till riksdagsmän för respektive orter skriver 
lärarinnorna under på lika lön för lärare och lärarinnor. Den första petitionen från lärarinnor vid 
huvudstadens folkskolor skrevs under av 485 lärarinnor och yrkade;  

                                                
70 Folkskollärarnes lönefråga. Svensk Läraretidning, 1906:12. Sida 262 
71 Lönefrågan. Svensk Läraretidning 1906:10. Sida 221 
72 Lönefrågan inför lärarekåren. Svensk Läraretidning 1906:12. Sida 262 
73 Ibid, sida 262 
74 Lönefrågan inför lärarekåren.  Svensk Läraretidning 1906:14. Sida 304 
75 Lönefrågan inför lärarekåren. Svensk Läraretidning 1906:15. Sida 336 
76 Ibid, sida 336 
77 Hvad pressen säger. Svensk Läraretidning 1906:13. Sida 282 
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[…] med tanke på folkskolans bästa samt med hänsyn till rättvisa och billighet.78  

Att de bör stödja den kungliga propositionen avseende begynnelselön men R. Johanssons 
proposition när de kommer till ålderstillägg,  

[…] som yrkar lika belopp för såväl folkskollärare som folkskollärarinnor.79 

Liknande petitioner, skriver tidningen sedan, har sänts in i: Malmö, Lund, Kristianstad, 
Halmstad, Varberg, Borås, Simrishamn, Alingsås, Sköfde, Finspång, Västerås, Karlskrona, 
Kristinehamn, Nyköping, Oxelösund, Eslöf, Klippan, Växsjö, Jönköping; Sundsvall, Östersund, 
Hudiksvall, Sätra, Sandviken och Landskrona M.fl.80 

Vidare beskrivs i nr 14, den 4 april 1906, att utöver de i förra numret nämnda petitionerna har 
ytterligare sänts in i; Göteborg, Örebro, Sollefteå, Gäfle, Norrtälje, Söderhamn, Karlshamn, 
Åmål, Arvika, Luleå, Sala, Helsingborg, Uddevalla, Karlstad, Köping, Visby, Norrköping, 
Mölnlycke, Torshälla, Avesta, Boden, Ronneby, Kalmar, Malmberget och Mölndal. Tidningen 
skriver; 

 Hittills hafva öfver 1.200 lärarinnor i folkskolor på skilda platser i Sverige undertecknat petitioner 
till riksdagens ledarmöter med anhålan om att stöd måtte gifvas åt den motion, som, med hänsyn 
till rättvisa och billighet, ger lärarinnan samma löneförmåner som lärarne.81 

Vid ett folkskollärarinnemöte som hölls för folkskollärarinnor i Stockholm var ett 80-tal 
lärarinnor från olika delar av Sverige närvarande. Där diskuterades bland annat lönefrågan och, 
som man sa, det som var ett reellt brytande av den lagstadgade likställande av lön som rått i 50 år. 
Gruppens syn på det av K.M:t förslagna belyses genom bland annat ansåg; 

[…] då ett bifall till nämnda förslaget oförändrat skulle innebära en orättvisa mot folkskolans 
lärarinnor och ett underkännande af deras verksamhet inom skolan; då slutligen ett beslut i 
förutnämnda riktning otvifvelaktigt skulle komma att menligt inverka på folkskolans utveckling, så 
vill mötet nedlägga en bestämd protest mot det kungl. Löneregleringsförslaget och framhålla, att 
en att för hela folkskolans lärarekår tillfredställande lösning af dess lönefråga kan ske genom bifall 
till folkskoleinspektör R. Johanssons motion eller ock på det sätt, som ledarmot af riksdagens 
andra kammare hr A. Vennersten föreslår i en af honom väckt motion, hvilken häfdar principen 
om lika lön för lika arbete.82 

Lärarinnorna använder sig av en liknande argumentation som tidningen då de trycker hur 
yrkeskåren gagnas av en blandning av lärare och lärarinnor. Dock ges inte i någon av dessa 
motargument något stark framhävande av lärarinnor utan det sker mer en vädjan för likhet och 
en tillfredsställande lösning.  

6.3.2 Sammandrag 

Fackförbund och kretsar ger en tydlig enad bild i frågan. Dock skriver tidningen som en 
uppmaning till lärarkåren att inte öppet tvista i frågan vilket kan ge antydningar om att det funnits 

                                                
78 Folkskollärarinnorna petitionerar. Svensk Läraretidning 1906:13, sida 282 
79 Ibid, sida 282 
80 Lönefrågan inför lärarekåren. Svensk Läraretidning 1906:13. sida 282 
81 Folkskollärarinnorna petitionerar. Svensk Läraretidning 1906:14. Sida 304 
82 Ett folkskollärarinnemöte. Svensk Läraretidning 1906:16. Sida 360-361 
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ifrågasättanden. Det är även så att det i tidningen inte framkommer tydliga argument mot olik lön 
framställs utan snarare att de yrkar på det av Sveriges allmänna folkskollärarkår uttalade eller på 
att de är en kår där både lärare och lärarinnor behövs. Till viss del ses lärarna och lärarinnorna 
som skilda till kön men det ges inga indikationer på att den ena eller andra skulle vara bättre 
lämpat i folkskolan utan snarare att båda grupperna behövs. Den lågmälda argumentationen från 
lärarna och bristen på framhävandet av kvinnlig arbetskraft från kåren kan ge oss indikationer på 
hur, de av Connell83 nämnda genusstrukturerna, var rådande i denna yrkesgrupp trotts sin 
likställda ställning. Trots att debatten behandlar sakfrågan lika lön för lärare och lärarinnor, 
behandlar den även på ett underliggande plan jämställdhet mellan kvinnor och män, även i 
samhället i stort där kvinnor var tydligt underställda männen. 

6.4 Debattörer 

I tidskriften tas även upp olika debattörer som uttryckt sig i lönefrågan. Ofta är det artiklar i 
tidskrifter med även korta notiser i olika tidningar samt andra skrivna texter som på olika sätt 
debatterar kring frågan. Detta avsnitt behandlar alltså vad Svensk läraretidning skriver om andra 
tidskrifters artiklar samt hur den ställer sig till dessa. 

6.4.1 Lika lön t i l l  lärare och lärarinnor 

Juris docent vid Uppsala universitet, Elsa Eschelsson gav ut en broschyr som återges i tidskriften 
och menar att det är besynnerligt att en vänsterregering med en ecklesiastikminister från 
folkskolekåren bestämmer något som går mot likställdhet vad beträffar löner för lärare och 
lärarinnor. Detta för lärarinnorna;  

Måste verka tyngande för dem.84  

Eschelsson beskriver att lärarinnor i ett halvt århundrade varit likställda med sina manliga 
kollegor. Hon skriver att kvinnors arbeten eller beskaffenheter är annorlunda än mäns och ibland 
även mindre kompetenskrävande, och att det är anledningen till skillnaden i lön samhället i övrigt. 
Men så är det ej i folkskola, rättvisa är det viktigaste och om man beslutar orättvist nu kommer 
orättvisan fortsätta vid nästa lönereglering hävdar författaren. 

 […] att då riksdagen nu går att behandla denna fråga, som är en djupt ingripande rättsfråga 
förhållandet män och kvinnor emellan, den skall veta att häfda ej blott männens rätt utan äfven 
kvinnornas, hvilka icke ens, då det gäller ett sådant deras lifsintresse som detta, hafva en enda röst 
med vid afgörandet.85 

Argumentationen ser ut som följer; 

                                                
83 Connell 2003, sida 72 
84 Folkskollärarnes Lönefråga. En broschyr i lönefrågan. Svensk Läraretidning, 1906:11. Sida 234  
85 Ibid, sida 234 
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I en skriven reservation uttrycker sig Hr Carl Lindhagen i frågan om lika lön för lika arbete. 

Han menar att det är omöjligt att sammanställa gruppers behov då kostnader och levnadsbehov 
är individuella precis som en arbetsinsats är individuell. Om man i egenskap av utgifter för en viss 
grupp skall sätta lönepremisser, menar Lindhagen, att en gift och ogift grupp således borde vara 
mer rättvis än en uppdelning av kön.86 

I tidningen Vårt land skriver en skribent att det skall vara samma lön för samma arbete. 
Argumentet att lärare har familjer att försörja bör inte gälla då lärarinnor ofta har familj eller 
släktingar att försörja. De påpekar även att de är den ogifta läraren är den som tjänar på en högre 
lön för lärare.87 

I tidningen Ny Tid kommer ett svar på det av A. Bergström förslagna om att endast lärarinnor 
bör undervisa i folkskolan. Huruvida tidningen anser att lärare och lärarinnor skall ha lika löner är 
oklar men som svar på Bergströms förslag skriver de;  

Vi hoppas, att det försåtliga angreppet på lämpligt sätt bemötes och för alltid tillbakaslås.88  

Detta förslag anser även Nya Vexiö-Bladet vara något som de uttrycker; 

Gifvetvis är dödfödd.89 

Vart de två senare debattörerna står är oklart, dock dementerar de tydligt åsikterna från A. 
Bergström genom att benämna dessa som övergrepp och konstatera att det är dödfött.   

6.4.2 Olik lön t i l l  lärare och lärarinnor 

I tidningen Dagens nyhet skriver en skribent att skillnaden i ålderstillägget är giltigt, då det är så 
som ministern säger, gifta män har större utgifter än ogifta kvinnor. 90 

                                                
86 Folkskollärarnes lönefråga. Ett anförande af ecklesiastikministern. Svensk Läraretidning 1906:18. Sida 396 
87 Hvad pressen säger med anledning af lönepropositionen. Svensk Läraretidning 1906:8. Sida 167 
88 Ibid. sida 169 
89 Ibid, sida 169 
90 Ibid, sida 166 

Figur 6 E. Eschelssons argumentation 

Gifta lärare försörjer familjer ogifta 
lärarinnor försörjer gamla föräldrar 
 
Utgifterna ökar både för gifta lärare 
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En ogift lärare får det mycket 
bättre än lärarinnor 

Gifta lärare får en kostnadslättnad 
då deras fru sköter hemmet 
 

Män och kvinnor bör få samma lön Kostnaderna för män och kvinnor 
är relativt lika 
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I tidskriften Vårt land skrivs det när det talas om att lärarinnor skulle få lägre ålderstillägg: 

 Ur principiella synpunkt må detta vara orätt.91 

Men sedan beskrivs att det dock är nödvändigt. Detta bygger på lärarnas större utgifter som 
även ökar med åren i egenskap av att vara män och familjeförsörjare. I denna diskussion 
motiverades även en högre lön till lärarna på grund av den låga lön som var, på grund av att män 
valde bort folkskolläraryrket vilket inte ansågs bra då både lärare och lärarinnor ansågs behövas i 
folkskolan. Den höjda lönen skulle således göra det attraktivare för lärarna.92  

Ännu en artikel, skriven i tidskriften Vårt land tas upp. Författaren till denna artikel påstås 
vara en högt uppsatt fackman men har i artikeln alias ABC. Denne säger om den av K.M:t 
föreslagna propositionen;  

[…] därför kunna lärarinnorna, tillägger han, med fullt skäl ”klaga öfver att de af regeringen blifvit 
orättvist och hårdt behandlade. För att det är en radikal liberal regering som föreslår att det skall 
vara skillnad.93  

Dock uttrycker han sedan sin egen åsikt, då denne uttrycker att skillnaden mellan lärarnas och 
lärarinnors löner bör vara större. Argumentationen ser ut följande; 

 
Tidningens respons på detta är;  

Hela detta satiriska utfall hvilar på en uppfattning, som redan i den kungl. Propositionen blifvit 
fullständigt vederlagd.  Där har uttryckligen påpekats, att äfven lärarinnan ofta i viss mening är 
familjeförsörjare ”nämligen såsom stöd och hjälp för ålderstigna behöfvande föräldrar eller 
oförsörjda syskon osv.94 

 De skriver även att argumentet ej bör vara att den ena gruppen är försörjare och den andra 
inte utan att de båda är det, men dock i olika utsträckning.95 Vidare nämner ABC att 

                                                
91 Hvad pressen säger med anledning af lönepropositionen. Svensk Läraretidning, 1906:8. Sida 167 
92 Ibid, sida 166-167 
93 A. B. C. I lönefrågan. Svensk Läraretidning 1906:11. Sida 236 
94 Ibid, sida 236 
95 Ibid, sida 236 

Figur 7. Författare ABC argumentation i tidskriften Vårt land 
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folkskollärarinnor med lägre lön skulle vara billigare arbetskraft vilket skulle vara en investering 
för alla inblandade då det skulle minska kostnaderna avsevärt för stat och kommun.  

Tidningen anser att;  

Den enkla sanningen, att folkskolan ovillkorligen behöfver både manliga och kvinnliga 
lärarekrafter. - är tydligen helt främmande för ABC i vårt land.96 

 Tidskriften ger även uttryck för oro att propositioner av denna art skulle kunna ges betydelse i 
debatten och även förlänga den.   

Södermanlands läns tidning uttalar sig angående den Mallmin/Lindbladska propositionen om 
900 kr för män, 800 kr för kvinnor och skillnad i ålderstillägg.97 

 
En kort notis i tidskriften görs även om det som skrivits i tidskriften Social-Demokraten, vilka 

menar att om man föreslår lika lön till lärare och lärarinnor så finns risken att man i stället för att 
höja lärarinnornas ålderstillägg med 50 kronor, sänker lärarnas och det skulle nog inte mötas så 
väl, därför bör det stanna så som förslaget.98 

6.4.3 Sammandrag  

I gruppen debattörer har vi den enda kvinnliga enskilda medverkaren som kraftfullt påvisar sitt 
ställningstagande. Likaså kan det urskiljas en starkt normativ argumentation från de som står för 
olika lön. Eschelssons är i sin argumentation noga med att grunda de uttalanden hon gör och 
motivera sina argument. Motståndssidan däremot argumenterar tydligt och starkt för åsikter som 
inte ges någon vidare grund utan blir mer påståenden från författarna. Denna argumentation 
påvisar tydligt hur läraren ställs högre än lärarinnan och har mer önskvärda egenskaper, de 
Connell diskuterar som hierarkier som genus skapar.99 Man kan även se en viss oro för att 
lärarinnorna skall ta en stor plats i folkskolan vilket blir en anledning att höja lönen för att lärarna 

                                                
96 A. B. C. I lönefrågan. Svensk Läraretidning, 1906:11, sida 236 
97 Hvad pressen säger. Svensk Läraretidning 1906:11 Sida 234 
98 Hvad pressen säger med anledning af lönepropositionen. Svensk Läraretidning 1906:8. Sida 169 
99 Connell 2003, sida 160-162 

Figur 8. Argumentation i Södermanlands läns tidning 
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skall söka sig dit. Lönen blir även viktig i särskiljandet av läraren och lärarinnan för att visa vem 
som ställs högst i hierarkin. Återkommande även här, är kommentarerna om mannens 
försörjningsansvar och höga utgifter, vilket är det dominerande argumentet genom hela debatten.  
 
 



 32 

7. Diskussion 

Som resultatet ovan visar fanns det olika typer av argumentation för och emot en löneförändring. 
Dessa argumentationer grundade sig i olika typer av ställningstaganden, vilka sammanställs och 
diskuteras här nedan i tre huvudrubriker. Argumentationen har lyfts fram med hjälp av Toulmins 
analysschema vilket har bidragit till att belysa den underliggande argumentationen och 
värderingar som funnits i tidningens artiklar. Diskussionsdelen bygger på de argument, strukturer 
och värderingar som framkommit av tidskriftens artiklar. 

7.1 Folkskollärarkåren som enad yrkeskår 

Även om resultatet åtnjuter en relativt tydlig övervikt på en argumentation emot lika 
löneutveckling framstår dock en stark grupp enad mot detta- folkskollärarna. Inget skall vara sagt 
om den enskilde folkskollärarens åsikter men som yrkesgrupp står de i sin argumentation rörande 
eniga om lika lön för lika arbete och utbildning. Detta är något som inte helt går i linje med det av 
Christina Florin100 skrivna, att folkskollärarnas missnöje med sin likställda ställning med 
folkskollärarinnorna var bidragande till genomförandet av olika lön. Självklart speglar inte 
tidskriften all debatt kring lönefrågan i samhället men ger oss dock en viktig indikation på hur 
folkskollärarkåren ville ses stå i lönefrågan - enade, mot olik behandling, och för lika lön för lika 
arbete. Detta går emot hur Florin i sin bok från 1987 beskriver folkskollärarna som en grupp som 
aktivt och medvetet försökte utesluta lärarinnorna ur arbetet och framförallt ta bort de likställda 
utgångspunkterna i arbetet. 101 Det är även intressant ur den aspekten att man i argumentationen 
ser fördelarna av att ha män och kvinnor i blandad arbetsgrupp vilket pointeras av lärarkåren i 
tidskriften.102 Här särskiljs alltså lärare och lärarinnor, men det ses som något positivt där båda 
grupperna behövs för att bilda en stark yrkeskår. Detta är dock inte en åsikt som delas av 
majoriteten av det som representeras i texten. Här kan folkskollärarkåren ses som unika i den 
utsträckning att de går emot det som samhället i stort påvisade. De tog istället ställning utan att 
argumentera utifrån olika värde av egenskaper. Folkskollärarkåren trycker starkt på sin enade 
ställning mot olik behandling av lärare och lärarinnor, något som alltså går emot den uppfattning 
tidigare forskning beskrivit. Dock är argumentationen något lågmäld och fokus ligger på att 
styrka sin enhetlighet mot olik lön och inte att argumentera för lika lön.  

7.2 Lärarinnor som kvinnor, lärare som män 

I ett flertal fall av argumentationen mot lika lön motiveras en löneskillnad av att en lärarinna är en 
kvinna. Detta motiverades både i de tillskrivna egenskaper som ansågs göra att lärarinnan skilde 
sig från läraren men även i socialt strukturella sammanhang. Att en kvinna ses som bättre lämpad 
för fostran eller någon som ej bör vara gift är antaganden som användes som argument i situationen. 
Dock möts dessa påståenden med engagemang från lärarkår såväl som folkskollärarinnorna som 

                                                
100 Florin 1998, sida 141-142 
101 Florin 1987, sida 137-138 
102 Svensk läraretidning 1906:11. Sida 236 
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grupp. Detta visas genom ställningstaganden om exempelvis att lärare likväl som lärarinnor kan 
vara gifta. I den ovan nämnda argumentationen ser vi tydligt hur lärarinnan, som kvinna, får vissa 
egenskaper som tillskrivits henne och som ställer henne i en annan position än läraren, det vill 
säga mannen. Connell diskuterar hierarkier mellan kön, det ses tydligt i texten att när lärarinnan 
ses som en kvinna medför det vissa åtaganden och egenskaper som är sämre än mannens. 103 Hon 
ses ej som jämställd med en folkskollärare trots lika utbildning och arbetsuppgifter. 
Argumentationen som sker bland annat hos Mallmin & Lindblad lyfter först det som kallas 
kvinnans dygder som ett argument för hennes lämplighet i skolan och som argument för att anställa 
endast lärarinnor. Dock handlar det i slutändan om att kvinnor skulle vara en billigare arbetskraft 
och därför bör anställas.104 Att kvinnor är billigare arbetskraft är något som varit ett argument 
inom andra yrkesgrupper för att anställa kvinnor, vilket Hedenborg problematiserar. 105 Hon 
redogör för kvinnornas inträde på arbetsmarknaden som först och främst billig och tillgänglig 
arbetskraft i tider där behovet var stort av arbetande människor. Här ser vi även tydligt hur 
lärarinnan, i egenskap av att vara kvinna ges ett annat värde och har en annan position än läraren. 
Detta, då det anses att hon bör få, och acceptera en lägre lön än läraren. Motargumentationen 
från folkskollärarkåren uttalar dock att både lärare och lärarinnor behövs i folkskolan och i kåren. 
Att notera i denna argumentation är hur de så kallade kvinnliga egenskaperna, även om de används 
som argument för eller emot kvinnor i folkskolan, alltid ses som sämre egenskaper än de männen 
har.  

Det argument som kan ses som dominerande i debatten är det om mannen som 
familjeförsörjare.  Detta argument är väl framträdande och nämns av de flesta. Dock möts det av 
motargument. Bland de mest framstående motargumenten är att lärare kanske inte alls har ett 
större försörjningsansvar än lärarinnan, både på grunder av att de båda kan ha familj men även 
beroende på att lärarinnor kan ha en annan typ av försörjningsansvar. Detta är något som man 
inte vill tillkännage i den första propositionen från K.M:t där mannens försörjningsansvar ställs 
som en självklarhet. Trots att både män och kvinnor här påpekas ha försörjningsansvar väger 
ändå mannens ansvar tyngst i debatten vilket återigen påvisar mannen ställning gentemot 
kvinnan. 

Vidare finns det intresse i att se till hur argumentationen som beskrivits ovan faktisk används 
på olika sätt. Med detta menas de argument som kommit från flertal länsstyrelser, domkapitel, 
folkskollärare samt folkskoleinspektörer i nr 7, den 14 februari 1906.106 Argumenten är lika andra 
i de avseende att lärarinnor i egenskap av att vara kvinnor har andra egenskaper som anses sämre 
än lärarnas (männen) och att lärarinnorna därmed antas ha andra och sämre förutsättningar. 
Detta används som argument för att lärarna och lärarinnorna skall tjäna lika mycket pengar, då 
man anser att lärarna har större möjlighet att generera pengar längre än lärarinnorna och även 
efter pension kommer kunna jobba. I samma nummer redogörs dock för en annan åsikt utgående 
från samma argumentation. Även här är argumenten tagna från länsstyrelser, domkapitel och 
folkskoleinspektörer som anser att en löneskillnad är motiverad då lärarna i egenskap av att vara 
män, är bättre och tåligare arbetskraft än lärarinnorna och bör därför tjäna mer pengar.107 Här 
används alltså i stort sätt samma argumentation för och emot lika lön men i det sistnämnda 

                                                
103 Connell 2003, sida 17-19 
104  Svensk Läraretidning 1906:9. Sida 192 
105 Hedenborg 2006, sida 247 
106 Svensk Läraretidning 1906:7. Sida 136 
107 Svensk Läraretidning 1906:7. Sida 136 
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exemplet tar man stark ställning mot lärarinnan. Hon som kvinna ses som sämre än mannen 
vilket gör att hon förtjänar mindre i lön, vilket återigen visar på den ojämlika synen på kvinnan 
jämfört med mannen.  

7.3 Samhälleliga strukturer 

Ur ett generellt samhällsperspektiv belyser även en del av argumentationen det samhälleliga 
särskiljandet av män och kvinnor. En löneskillnad mellan lärare och lärarinnor kan motiveras av 
samhällsstrukturen som tydliggörs genom att man i andra institutioner i samhället hade olika lön 
för män och kvinnor. Att ha detta som argument för att bryta en 50 år lång likställdhet är 
intressant ur många perspektiv, inte minst ur utbildningssynpunkt. Det är endast Elsa Eschelsson 
som problematiserar detta då hon uttrycker att skillnaden i lön i samhället ofta hör samman med 
skillnad i utbildning (även avsaknad) mellan män och kvinnor samt erfarenhet. Som nämns av 
Bertilsson men även Hedenborg så var det på få ställen i samhället som kvinnor släpptes in på 
arbetsmarknaden vid denna tidpunkt och ännu svårare var det för en kvinna att generera en 
utbildning. 108 Om man utgår från denna ställning ligger det inte så mycket bakom argumentet om 
skillnader i samhället, då dessa skillnader avser olika lön för olika utbildning och erfarenhet och 
inte olik lön för lika utbildning som detta gäller. Dock bör uppmärksammas, att de i viss 
argumentation inte anses vara ett giltigt argument med lika utbildning över huvud taget, det är 
andra viktigare argument som man bör ta ställning till. Det ges dock indikationer på hur 
lärarinneyrket, som tidigare varit ett av de få kvinnoyrken som jämställts med männen, varit 
provokativt då ett flertal argument just behandlar lärarinnas likställda ställning som problematisk. 
Framförallt påvisar studien av tidskriften att det är utanför folkskolan som de starkaste 
reaktionerna kommer.  

Elsa Eschelsson skiljer sig i sin argumentation då hon använder sig av argument som inte 
riktigt liknar de sociala strukturer som övrig argumentation följer. Man får av hennes text en 
antydan att män och kvinnors ställning i samhället bör vara lika, om de har lika grunder, och inte 
bör särskiljas i kön. Även om exempel på lärarinnors petitioner tas upp och visar motstånd är 
dessa relativt timida och framställer ej deras faktiska lika ställning utan anhåller istället om 
rättvishet. Som Connell påpekar intvingas vi inte i genusstrukturer utan snarare skapar dem 
emellan oss.109 Möjligtvis var folkskollärarinnorna hämmade av de rådande strukturerna och 
förhållandena i folkskolan och var på dessa grunder inte benägna att stå upp på samma sätt som 
Eschelsson gjorde. Vi kan konstatera att utifrån den argumentation vi ser i tidskriften verkar 
folkskollärarinnornas ställning inte helt säker och detta kan ha påverkat och hämmat deras 
reaktioner. 

Det av A. Bergström förslagna ger oss en bild av en annan samhällelig syn på folkskolan och 
på en blandad kår med män och kvinnor. Huvuddelen av förslagen håller med om att 
folkskollärarkåren bör få bättre villkor då de är en viktig grupp, dock anser Bergström att yrket 
inte är tillräckligt viktigt för att män skall arbeta där. Mäns arbetskraft är bättre lämpad för andra, 
mer produktiva yrken. Detta synliggör inte endast en viss syn på män utan även hur Bergström 
menade att olika yrken i samhället hade olika status och var av olika vikt.  

                                                
108 Bertilsson i Larsson & Westberg 2011, sida 173 samt Hedenborg 2006, sida 237 
109 Connell 2003, sida 160-152 
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En argumentation som kan ses vid lite olika tillfällen är den att billigare löner till lärarinnor 
skulle tjäna pengar till kommun och stat. Detta ligger ofta som ett underliggande argument vid 
förslag om olika lön vilket även visar tydligt på en kvinnas avvikande ställning i samhället och 
framförallt på jobbmarknaden. Huruvida den innan rådande jämlika ställningen faktiskt var 
avsiktlig har problematiserats av Wieselgren och bör även nämnas här. 110 Om det var medvetet 
att likställa män och kvinnor i folkskolan från början är i detta sammanhang svårt att säga. 
Däremot är det relevant att se hur argumentationen kring en jämlik grupp i samhället vid denna 
tid var. Även om vi kan se att en del av argumenten står för lika lön så visar argumentationen i sin 
helhet på vilka samhälleliga strukturer som rådde och hur kvinnans ställning var underordnad i 
dessa. Något som bör uppmärksammas är att de argumentationer som beskrivs i denna text i 
huvudsak förs av män. Detta blir till viss del självklart när de i riksdagen sittande endast vid 
denna tid var män. Tidskriftens redaktör var en man men författaren till artiklarna står ej 
utskriven. Om detta ger någon reell inverkan på debatten ska vara osagt men det som vi kan se är 
att alla kvinnor som representerats i denna debatt var för att lika lön skulle råda.  

                                                
110 Wieselgren 1969, sida 79 
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8. Konklusion 

Sammanfattningsvis kan vi se att den argumentation som förs kring löneändringen i Svensk 
Läraretidning domineras av åsikten att folkskollärare, i egenskap av att vara män och 
familjeförsörjare, behöver mer i lön än lärarinnorna. Detta blir även den slutgiltiga åsikten då den 
av K.M:t förslagna propositionen, som just bygger på denna argumentation, är det som slutligen 
fastställs. Även om vi kan se ett tydligt motstånd från lärarkåren i tidskriften samt lärarinnor 
domineras ändå debatten av ett särskiljande i lön mellan lärare och lärarinnor. Ett flertal argument 
bygger på åsikter kring lärarinnorna i egenskap av att vara kvinnor men även argument som utgår 
från samhälleliga strukturer som anledning till särskiljandet.  

För lika lön däremot är det framförallt likheten i utbildning och yrkesuppgifter som är det 
ledande argumentet. Det påpekas även att lärarinnor visst kan ha försörjningsansvar, visst kan 
vara gifta och likväl som lärarna har höga utgifter. Tidskrifter står som tydlig försvarare för 
likheten i lön och ställning men kan ej ses som drivande i debatten. Den står för sammanhållning 
i lärarkåren, både på ett uppmanande sätt men även dämpande för eventuella oliktyckare.  

Tre huvudsakliga teman kan urskiljas i debatten som både ligger till grund för 
argumentationen för och emot lika lön för lika arbete samt påvisar vad tidskriften valt att ta med, 
kommentera och lyfta fram. Först ses folkskollärarna som yrkeskår, som inte endast står bakom 
att lärarinnorna skall ha lika lön av principiella skäl utan även på grunder av att en blandad kår är 
det bästa att ha i folkskolan. Det är denna som är tidskriftens ståndpunkt vilket vi sett en tydlig 
argumentation för. Sedan ses, kanske den mest dominerande gruppen, som för argumentation 
utifrån folkskollärare som kvinnor och män samt ger dessa olika egenskaper och ansvar. Det mest 
dominerande argumentet genom debatten är exempelvis mannen som familjeförsörjare som 
anledning till en högre lön till lärarna. Här ser vi en argumentation som bygger på särskiljandet av 
män och kvinnor i den rådande genusstrukturen som trots motargumenten från tidskriftens sida 
är återkommande. Sist ses även en argumentation som utgår från samhälleliga strukturer som 
rådde i Sverige 1906, vilka visserligen hör ihop med debatten utifrån män och kvinnor. Dock 
skrivs sociala strukturer fram som huvudargument för rådande hierarkier och särskiljande av 
lärare och lärarinnor. Trots tidskriftens och yrkeskårens ställningstagande återkommer denna 
argumentation som kommer från samhället och människor utanför folkskolans värld. Dessa 
aktörer är inte de som tidskriften har som målgrupp och anses ha möjlighet att påverka och 
uppmana. 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka olika argument och aktörer som presenterades i 
Svensk Läraretidning samt se hur tidskriften förhöll sig till dessa Det vi får fram från 
argumentationen i tidningen är att trots att lärarinnorna hade lika utbildning och ansvar i yrket var 
det så, att de i egenskap av att vara kvinna hade en viss plats i samhällsstrukturen. Detta gjorde att 
de ansågs förtjäna mindre än lärarna. Denna argumentation kom ej från lärarkåren och folkskolan 
som stod som en enad kår för lika lön i tidskriften utan utifrån, vilket påvisar det tidigare 
jämställda yrkets samhälleliga provokation. Detta är en av de mest tydliga bilder man får av 
debatten, att ett jämställt yrke inte passar in i den samhälleliga strukturen med rådande hierarkier. 
Lönen blev ett viktigt sätt att åter ge makten till mannen och särställa honom från kvinnan. 
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