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Förord  
 
Vi vill härmed tacka de elever och pedagoger som medverkat i vår studie och gjort våra 
intervjuer genomförbara. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Lena 
Lundberg Vesterlund som väglett oss under arbetets gång samt våra nära och kära som 
stått ut med allt genusprat och stöttat oss i vår studie. Det har varit mycket värdefullt och 
ni har alla varit med och bidragit till att skapa en större förståelse och kunskap inom 
området.  
 
Januari 2009 
 
© Krister Jonsson och Anders Lindblom 



 
 

Abstrakt 
 
Syftet med studien är att synliggöra, analysera och beskriva likheter och skillnader mellan 
kvinnliga och manliga pedagoger i förskolan och upp till skolår 6, samt om och på vilket 
sätt detta inverkar på barns lärande. För att ta reda på detta ställde vi oss följande 
problemfrågeställningar; Vilka likheter och skillnader finns det mellan manliga och 
kvinnliga pedagoger? Hur påverkas eleverna och deras lärande av en ojämn 
könsfördelning bland pedagogerna? Hur kan man skapa bästa möjliga förutsättningar för 
elevernas lärande trots pedagogernas ojämna könsfördelning? För att ta reda på detta 
använde vi oss av den empiriska metoden kvalitativ intervju eftersom denna metod är bra 
att använda om man vill skapa sig en förståelse om något. Resultatet i studien visar att det 
finns skillnader och likheter mellan pedagogernas kön, att eleverna påverkas på olika sätt 
genom att de inte får se både manliga och kvinnliga förebilder i skolan och att det är 
viktigt att pedagogerna reflekterar över sitt sätt att agera och interagera i 
lärandesituationer med barnen, för att så långt som möjligt kompensera den ojämna 
könsfördelningen. Studien har gett oss en stor förståelse över ämnet och det skulle vara 
intressant att en dag få möjlighet till vidare forskning eftersom det är ett så aktuellt, 
intressant och betydelsefullt ämne.  
 
Nyckelord: Genus, Könsfördelning, Pedagoger, Manligt och Kvinnligt 



 
 

Abstract 
 
The purpose of this study is to make clear, analyze and describe similarities and 
differences between female and male pedagogues in preschool and up to school year 6, 
and in addition to this to find out in what way this influences the children’s learning. To 
find out this we asked ourselves the following questions: What similarities and 
differences are there between male and female pedagogues? How are the pupils and their 
learning affected by an unequal distribution according to sex among the pedagogues? 
How can you create the best possible opportunities for the pupils learning despite the 
unequal distribution according to sex among the pedagogues? In order to find out this we 
used the empirical method qualitative interview, since this method is useful if you want to 
form a better understanding of something. The results of the study showed that there are 
similarities and differences between the male and female pedagogues, that the pupils are 
affected in different ways due to the fact that they do not have both male and female role 
models in school and that it is important that the pedagogues reflect on their ways to act 
and interact in learning situations with the children, so that they can compensate the 
unequal distribution according to sex as much as possible. The study has given us a great 
understanding of the question and it would be interesting to one day be able to do some 
further research seeing as it is such a present, interesting and significant topic. 
 
Keywords: Gender, Distribution according to sex, Pedagogues, Male and Female 
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1. Inledning 
 
Vi som skriver detta examensarbete är två manliga lärarstudenter på 26 respektive 33 år, 
bosatta i Norrbotten och båda utbildar sig mot grundskolans tidigare år. Vi har läst olika 
kurser inom grundskolans tidigare år men även kurser inom förskolan. Ämnet vi har valt 
att arbeta med är den ojämna könsfördelningen bland pedagogerna i förskolan och i 
grundskolans tidigare år eftersom vi tycker att det är ett aktuellt ämne. En ökad kunskap 
inom detta område anser vi därför är viktigt eftersom det kommer beröra oss i väldigt stor 
utsträckning i vår kommande pedagogiska lärandemiljö. Under vår verksamhetsförlagda 
utbildning har vi sett att det finns ett stort behov hos både elever och pedagoger av en 
jämnare könsfördelning bland pedagogerna. I Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet [Lpo94] står det att läsa under skolans 
värdegrund och uppdrag  
 

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför 
ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 
oberoende av könstillhörighet (s.6). 
 

Genom statistik, tidigare forskning och egna erfarenheter kan det konstateras att det är en 
ojämn könsfördelning av pedagoger i de tidigare skolåren. Påverkar detta eleverna på 
något sätt och hur kan pedagogerna påverka situationen? Detta är något vi vill skapa oss 
en djupare förståelse och kunskap kring för att se hur en pedagogs kön och handlande kan 
påverka eleverna. Det gäller att inse vikten av att reflektera över sitt handlande för att 
kunna påverka och eventuellt förändra sitt beteende i olika situationer. Vårt syfte med 
studien är att synliggöra, analysera och beskriva likheter och skillnader mellan kvinnliga 
och manliga pedagoger i förskolan och upp till skolår 6, samt om och vilket sätt detta 
inverkar på barns lärande. 
 
I tidningen världens bästa skola (2008:8) skriver Hedengren, U vad både skolminister Jan 
Björklund och Marie Granlund, skolpolitisk talesperson, svarar på frågan om läraryrket 
håller på att bli ett utpräglat kvinnoyrke, följande Allt färre män vill bli lärare och många 
hoppar av lärarutbildningen. Det är naturligtvis inte bra (Björklund s.7).  
...barn behöver både kvinnliga och manliga förebilder...(Granlund s.7). 
 
Det har pratats en hel del om pedagogers könsfördelning i de tidigare åren men väldigt 
lite forskning har hittills bedrivits kring ämnet. Einarsson, C skriver I Lärares och elevers 
interaktion i klassrummet (2003) att det I den hittills genomförda forskningen, såväl 
nationellt som internationellt, har det endast i ett fåtal studier undersökts vilken betydelse 
lärares könstillhörighet har (s.33). Hon menar även att det trots relativt lite forskning 
kring ämnet har uppvisats vissa skillnader mellan manliga och kvinnliga pedagoger.  
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2. Begreppsdefinition 
 
I detta arbete kommer vi att använda oss av olika begrepp så som kön, genus och lärande. 
Nedan följer definitionen av vad dessa står för    
 

Kön är ett ord man använder för att skilja på människor, djur och växter beroende 
på vilken sorts könsceller de har. Det kallas biologiskt kön. Djur av honkön har 
äggceller och de av hankön har spermier. Hos människor kallas honor för kvinnor 
och hanar för män. (Nationalencyklopedin, 29/10-08. http://www.ne.se/artikel/714084) 
Ge´nus, engelska gender, begrepp använt för att förstå och urskilja de 
föreställningar, idéer och handlingar som sammantaget formar människors sociala 
kön. (Nationalencyklopedin, 29/10-08. http://www.ne.se/artikel/1065117) 

 
Hirdman, Y (2008) menar att kön är något man föds med medan genus är något som man 
formas till. Hirdman anser även att kulturen till stor del präglar hur man skall vara som 
man och kvinna. (http://www.jamstalldhet.nu/jmst/maktkon/hirdman/hirdman.htm) 29/10-08. 
 
Med begreppet lärande menar vi det sociala, lära sig av andra, behovet av att se hur de 
båda könen agerar och interagerar, ett behov av en moders- och faders gestalt och det 
teoretiska kunskapsinhämtandet. Detta kan jämföras med det Lpo 94 menar är skolans 
uppdrag 

 
Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att 
skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. /.../ 
Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör 
skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika 
kunskapsformer är delar av en helhet (s.8). 

 
Vi har valt att använda oss av begreppet pedagog och med detta menar vi; lärare mot 
tidigare år, förskollärare, fritidspedagog och barnskötare. NE:s definition av pedagog i 
antikens Grekland en slav som ledsagade barn till och från skolan och ibland även 
undervisade dem i hemmet; senare lärare, undervisare. (Nationalencyklopedin, 1/12-08. 
http://ne.se/artikel/281115/281115)  
 

http://www.ne.se/artikel/714084
http://www.ne.se/artikel/1065117
http://www.jamstalldhet.nu/jmst/maktkon/hirdman/hirdman.htm
http://ne.se/artikel/281115/281115
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3. Teoretisk bakgrund 
 
Vi har börjat med att förankra ämnet i styrdokumenten. Därefter beskriver vi några 
inlärningsteorier, vad som kännetecknar manligt och kvinnligt betéende och egenskaper, 
hur män och kvinnor kommunicerar, behovet av både män och kvinnor i skolan samt vad 
olika forskare säger om vilka skillnader och likheter det finns mellan manliga och 
kvinnliga pedagoger. Avslutningsvis tar vi upp lite historik och statistik över manliga och 
kvinnliga pedagoger. 
 
3.1 Vad säger styrdokumenten? 
 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
[Lpo94] tar upp ansvaret som skolan har gentemot eleverna när det gäller att förmedla 
och förankra samhällets grundläggande värden. Samtidigt som skolan även har ett ansvar 
att i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling, där utbildning och fostran 
handlar om att överföra och utveckla ett kulturarv som värden, traditioner, språk och 
kunskaper, från en generation till en annan. Skolan skall därvid vara ett stöd för 
familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling (s.7). 
 
I Lpo 94 står det att läsa under skolans värdegrund och uppdrag 

 
Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och 
de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras 
uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt (s.6). 

 
Enligt Lpo 94 har skolan även ett stort ansvar när det gäller att motverka traditionella 
könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla förmåga och 
intressen oberoende av könstillhörighet (s.6). 
 
Läroplan för förskolan (Lpfö 98) tar upp följande 
 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som 
ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är 
manligt och kvinnligt (s.8). 

 
3.2 Teorier 
 
Enligt Rithander, S. Flickor och pojkar i förskolan (1991) finns det olika teorier som 
förklarar hur pojkar och flickors identitet utvecklas. Teorierna beskriver vilken 
uppfattning barnet skaffar sig om sitt eget kön och hur detta sker i samspel med 
omgivningen. Pedagoger i skolan behöver kunskap om dessa olika teorier för att kunna 
förstå barnens könsidentiteter och samtidigt låta dem prova nya roller.  
 
 
 
 
 



4 
 

3.2.1 Den sociala inlärningsteorin 
 
Rithander (1991) anser att alla människor, föräldrar, syskon, släkt, vänner, pedagoger 
mm, i barns omgivning fungerar som modeller. Barnen tar sedan efter och lär sig hur man 
som pojke/flicka skall bete sig samt vilka egenskaper respektive kön har. Hon påstår även 
att serier, reklam, TV och böcker mm bidrar till att påverka pojkar och flickors betéende 
genom att de imiterar och identifierar sig med vad som är kvinnligt/manligt. Det anses 
dock vara lättare för barnet att identifiera sig med förebilder som förekommer i dess 
närhet, t ex mamma, pappa och syskon. En viktig förutsättning för inlärning som 
Rithander nämner är att pedagogerna i de tidigare åren skapar en närhet till barnen som 
bidrar till en positiv och bra relation. Flickor och pojkar iakttar oftast förebilder av det 
egna könet men samtidigt tar de efter den förebilden som har mest makt, oavsett vilket 
kön förebilden eller barnet har. Detta bidrar till en ökad förståelse av det motsatta könet. 
I och med att barnen tidigt lär sig vad som är kvinnligt/manligt skapas en förståelse om 
hur en flicka/pojke skall vara och vad som inte anses lämpligt betéende. De barn som 
faller utanför dessa förväntade könsmönster uppfattas ofta som annorlunda och 
svårhanterliga.    
 
3.2.2 Den kognitiva teorin 
 
I Utvecklingspsykologiska teorier (1999) beskriver Espen, J hur den kognitiva teorin 
bygger på den kände teoretikern Jean Piagets tankar om hur barnet själv aktivt söker 
kunskap genom assimilation och accomodation. Espen definierar assimilation som en 
aktiv anpassningsprocess. I den använder människan redan befintliga beteendesätt 
(scheman) och tankesätt (strukturer) oförändrat (s.235). Det vill säga med hjälp av sina 
sinnen skaffar sig barn nya erfarenheter av det som finns runtomkring oss i olika 
situationer. Accomoddation beskrivs av Espen som en aktiv kunskapsmässig 
anpassningsprocess: människan ändrar sina invanda erfarenheter och tankesätt och 
världsuppfattning eller fogar nya erfarenheter till de redan befintliga (s.236). Detta 
innebär att människan kan anpassa sig efter de krav och nya förhållanden som 
omgivningen ställer. Mellan assimilation och accomodattion pågår det hela tiden en 
växlande process, vilken kan variera i storlek beroende på vilken ålder barnet befinner sig 
i. När både assimilation och accomodattion används lika mycket hos barnet så kan en 
övergång ske till ett nytt utvecklingsstadium.       
 
3.2.3 Den interaktionistiska teorin 
 
Denna teori bygger huvudsakligen på barnets egen aktivitet och kreativitet. Barnen är 
aktivt med och deltar i processen som sker i omgivningen. Enligt Rithander (1991) beter 
sig barnen efter hur omgivningen behandlar dem, de lär sig vad som är typiskt pojk- och 
flickaktigt genom att 

 
…omgivningen verbalt kommenterar och sätter könsetiketter på barnet (”En så söt 
liten flicka!”, ”Vilken tuff kille!” osv) lär sig barnet vad som är könstypiskt och 
vilket kön de själva tillhör. De vuxna arrangerar också den fysiska miljön på ett 
könsspecifikt sätt genom val av färger, leksaker, inredning i barnkammare etc 
(s.13).
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Barnet skapar sig en uppfattning om könsidentiteten och utifrån detta perspektiv 
söker det bekräftelse i omgivningen av den egna identiteten.      
 
3.2.4 Den psykoanalytiska teorin 
 
Den psykoanalytiska teorin bygger på tre viktiga delar av könsidentiteten, det biologiska 
könet, identifikationen med föräldern samt kontakten med föräldern av det motsatta 
könet. Jonassen, A J & Ringsted, S (red. Jerlang 1999) skriver att Sigmund Freud ansåg 
att relationen mellan far och barn är den mest avgörande faktorn i barns könsidentitet. Det 
första kärleksobjektet för både flickor och pojkar är modern men när barnen upptäcker att 
de inte är skapta på samma sätt känner sig flickan mindre värd p.g.a. att hon inte har en 
penis. Flickan anser att modern bär ansvaret över att hon saknar en del av sin kropp, 
vilket i sin tur leder till att flickan börjar ty sig till fadern. Under tiden försöker flickan 
även identifiera sig med modern eftersom fadern finner moderns drag attraktiva. Pojken 
däremot upplever fadern som en konkurrent om moderns kärlek. Detta får till följd att 
pojken både älskar sin far samtidigt som han hatar honom eftersom han vill ha modern 
för sig själv. Dessa tankar som pojken har om sin fader gör att han får ångest och blir 
rädd att mista honom. Pojken har sett att vissa barn (flickor) inte har någon penis och 
detta tror pojken kan hända även honom p.g.a. de tankar som han har om sin fader. Denna 
rädsla gör att han istället ser sin fader som en förebild samtidigt som han vänder sig bort 
från modern.      
 
3.2.5 Maslows motivationsteori   
 
Halse, J (red. Jerlang 1999) beskriver det som Maslow anser driver människan till att 
utföra en viss handling, i form av behov och motiv. Där behovet styrs av hjärnan 
samtidigt som dessa behov kan variera mycket från person till person, då arvet och 
miljöns påverkan ser ut olika. Dessa faktorer motiverar i sin tur individen till en bestämd 
handling. Enligt Halse menar Maslow att individen har behov av att uttrycka sig, veta 
vem den är samtidigt som den behöver trygghet för att kunna utvecklas på ett så bra sätt 
som möjligt. 
 
4. Tidigare forskning     
 
4.1 Manligt och kvinnligt  
 
Havung, M, skriver i Anpassning till rådande ordning (2000) att det finns traditionella 
och kulturella föreställningar och förväntningar på hur män och kvinnor ska vara. Hon 
menar att det är en av orsakerna till att vissa arbeten förknippas som manliga respektive 
kvinnliga. Havung menar även att män förknippas med teknikjobb och kvinnor med 
arbete inom utbildning och omsorg. Dessa könsmönster har försökt brytas för att skapa en 
större jämställdhet inom olika arbetsområden, utan att lyckas. Ett exempel på detta var 
1972 då det kvoterades in män till förskoleutbildningen. Havung tar även upp att vissa 
aktiviteter inom skolans värld av tradition anses vara manliga som t ex äventyrsdagar, 
fotboll, bandy och pilkastning men även att det finns vissa aktiviteter som anses 
kvinnliga. 
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I Om Genus (2003) tar Connell, R W upp att kvinnor och män har olika egenskaper. Han 
skriver att kvinnor antas vara omvårdande, pratsamma, intuitiva och känslosamma medan 
män antas vara envisa, aggressiva, tystlåtna och analytiska men att det inte finns några 
bevisade intelligensskillnader mellan män och kvinnor.  
 
Granér, R beskriver i Personalgruppens psykologi (1994) hur manliga egenskaper kan 
vara t ex behärskad, kraftfull och resultatinriktad. Kvinnliga egenskaper kan vara t ex 
omhändertagande, känslosam, mjuk, förstående och relationsinriktad. Enligt Granér anses 
även kvinnor ha förmågan att göra flera saker samtidigt och lättare kan se helheter medan 
män oftast gör en sak åt gången samt lägger fokus på delar istället för helheten. Däremot 
menar Granér att det finns både män och kvinnor som kan ha tillgång till både manliga 
och kvinnliga egenskaper och kan då använda sig av dessa i beroende av situation de 
hamnar i.   
 
Josefsson, H tar i Genus (2005) upp att enligt vår omgivning så bör en kvinna vara 
vårdande, omhändertagande, omtänksam, känslosam och inte ta för stor plats. Hon tar 
även upp att en man enligt omgivningen bör vara kontrollerad, inte visa svaghet, 
osäkerhet, känslor och vara rationell. Josefsson tar även upp att olika forskning visar att 
män har svårare för att uttrycka empati jämfört med kvinnor.        
 
4.2 Män och kvinnors sätt att kommunicera 
 
Malten, A Kommunikation och konflikthantering (1998) anser att den verbala och icke 
verbala uttrycksförmågan är av stor betydelse för pedagoger. Han skriver även att det 
icke verbala kroppsspråket är mycket viktigt för en pedagog eftersom att cirka 70 procent 
av all kommunikation sker med hjälp av kroppsspråket. Malten anser det är viktigt att 
pedagogen har goda ämneskunskaper men han menar även att det är av stor vikt att 
pedagogen med kroppsspråket kan fånga elevernas intresse och engagemang. Samtidigt 
som han påstår att kvinnor tycks ha lättare för att tolka icke verbala signaler än vad män 
har. Malten skriver följande om pedagogers fortbildning 
 

En lämplig fortbildning för lärare skulle kunna bestå i att några skådespelare 
ombads framställa ett givet ämnesstoff med utnyttjande av sin skolade 
uttrycksförmåga där verbal artikulation, extra- och paralingvistiskt kroppsspråk 
används (s.36). 

 
Backlund, B Inte bara ord (2006) beskriver de iakttagelser hon gjort vid sina 
videoinspelningar. När det gäller att ändra sin röst efter ämne och situation så har kvinnor 
lättare för detta än vad män har. Kvinnor har även lättare att låta sin röst skifta från mörk 
till ljus, hes till klar och svag till stark röst. Backlund har även sett att kvinnor i allmänhet 
använder sig av fler och livligare kroppssignaler samt talar mer konkret och ger fler 
exempel än vad män gör. Däremot menar Backlund att en man talar högre och 
långsammare än vad kvinnor gör. 
 
Lorentzi, U & Rauman Krohn, B-M skriver i Forma framtiden (2007) vad pedagogen Git 
Hagrydh anser, pedagogerna använder andra ord, tonläge och kroppsspråk beroende på 
om det är en flicka eller pojke de pratar med. Hon märkte även att när pedagoger pratar 
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med pojkar så används en grövre röst med ett djupare tonläge samt färre kommandon. 
När det gäller kommunikation med flickor används ett ljusare tonläge, fler ord samt mer 
fysisk kontakt. Hon påtalar även vikten av att försöka vara könsneutral i sitt språk med 
barnen. 
 
4.3 Behovet av både män och kvinnor i skolan  
 
I Genus nr 1 - 2006 skriver Johansson, A vad forskaren Martinsson, L vid Etnologiska 
institutionen i Göteborg anser  

 
…barnen får bättre förebilder om det både finns kvinnliga och manliga 
perspektiv. De manliga och kvinnliga lärarna antas komplettera varandra och 
bildar tillsammans en helhet (s.12).  

 
Palm, M skriver vad forskaren Hjalmarsson, M säger i pedagogiska magasinet (2008:9) 
att kvinnliga pedagoger ofta får rollen som extramammor medan manliga pedagoger får 
uppgiften att hålla ordning. Vidare säger Hjalmarsson att båda könen fyller en viktig 
funktion och därför behövs de båda, de kompletterar varandra. Hjalmarsson menar även 
att männen har en förväntning på sig vad gäller att styra klassen med bestämdhet vilket 
inte alltid är vad de själva egentligen föredrar.  Vilket även styrks av Wahlström, K i 
flickor, pojkar och pedagoger (2003) barn i skolan behöver både män och kvinnor som 
förebilder omkring sig.  
 
Rithander (1991) anser att en större närvaro med män skulle skapa en större balans 
mellan personalgruppens kön i förskolan. Kvinnor och män skulle då kunna forma en 
verksamhet som ser annorlunda ut än vad den gör idag. Rithander skriver följande 
 

Tillsammans skulle kvinnor och män bekräfta flickor och pojkar och stimulera dem 
att söka sig utanför de traditionella könsrollerna. Flickor och pojkar skulle också 
påtagligt få uppleva att man kan vara kvinna och man på många olika sätt (s.88). 

     
Browne, N. beskriver i Gender Equity in the Early Years (2004) sin studie som är gjord i 
England och som innefattar genus i skolan. I studien intervjuade hon 75 pedagoger som 
bestod av både manliga och kvinnliga pedagoger om deras syn på olika genusfrågor. På 
intervjufrågan om det vore fördelaktigt med fler män i skolan så svarade majoriteten att 
det behövdes fler män. Pedagogerna som ansåg att skolan behövde fler manliga 
pedagoger lyfte fram att förebilder av båda könen behövs i skolan, speciellt för de yngsta 
barnen. Så här svarade en kvinnlig barnskötare i intervjun 
 

They [boys] will relate to the male role model – they will understand each other 
better. The child can aspire to be like them and it challenges stereotypes about 
men. Girls can see that men can be in a caring role. It will challenge the view that 
men have little to do with young children (s.143). 

 
Gannerud, E skriver i Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv (2001) att under sina 
intervjuer med kvinnliga pedagoger så kom det fram att kvinnliga pedagoger tyckte att de 
inte räckte till för pojkar som inte bor med sin pappa. Kvinnliga pedagoger menar att 
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eleverna saknar en manlig förebild och därför hade det varit bättre med en manlig 
pedagog. Detta styrks även av Palm (2008) som skriver att männen behövs för att vara 
förebilder till t ex de barn som inte lever med någon pappa. En kvinnlig pedagog svarade 
så här under Ganneruds intervju 

 
Det är nog många av eleverna som saknar fäder. Ja, det har dom nog allihopa, men 
kanske en närvarande mansgestalt. Det tror jag är en brist, faktiskt, att det inte är 
fler män inom hela barnomsorgen och i skolan. En tydlig mansperson, som är 
manlig på ett bra sätt, för dom saknar, speciellt pojkarna, men kanske också 
flickorna, bra manliga förebilder (s.36). 

 
I Ganneruds intervjuer ansåg de kvinnliga pedagogerna att de ofta i förskolan sågs som 
barnens mammas förlängda arm men att fördelarna kan ligga i den personliga kontakten 
med elever och föräldrar. De ansåg även att barnen har lättare att ty sig till en kvinna om 
de behöver tröst eller omvårdnad. Det negativa med att vara en kvinnlig pedagog är enligt 
dem själva att auktoriteten försvagas, speciellt i situationer när det gäller pojkar från 
andra kulturer där förhållandet mellan könen kan se annorlunda ut. En kvinnlig pedagog 
sa följande I trean hade vi en känsla att de inte lyssnade vad vi sa, utan att det blev mer 
tyngd bakom om det var två manliga mellanstadielärarna (s.37).   
 
I Flickor och pojkar i samma i skola (1997) skriver Steenberg, A att barn i alla åldrar 
skulle må bra av att förskola och skola har en bra fördelning av manliga och kvinnliga 
pedagoger, så att skolmiljön kan försöka vara ett gott föredöme i jämställdhet. När det 
gäller pojkar som har växt upp med ensamstående mammor och samtidigt levt i en 
kvinnodominerad skolmiljö kan det leda till att pojkarna inte får möjlighet att utrycka sin 
aggressivitet. Detta anses kunna leda till att pojkar utvecklar ett aggressivt beteende 
senare i livet. Steenberg (1997) anser att 
 
            Man kan tycka att frågan om jämställdhet skulle lösas av sig självt om skolan 

hade lika många manliga som kvinnliga lärare som kunde möta de olika behoven. 
Ett sätt att skapa kvantitativ jämställdhet är att kvotera in män på lärarhögskolor 
(s.23). 

 
Utredaren Carlsson, B har i rapporten Fler män till läraryrket (2005) sammanställt ett 
projekt vars syfte var att få fler män till läraryrket. Tanken med projektet var att bryta 
könsmönster inom läraryrket och därmed öka jämställdheten inom förskola/skola. Enligt 
projektet krävs en långsiktig satsning och ett stort engagemang för att verkligen få till 
stånd en förändring angående pedagogers könsfördelning i de lägre åldrarna. 
(http://www.liu.se/content/1/c6/04/27/98/Män%20till%20läraryrket.pdf) 
 
I boken Pedagogik för flickor? beskriver Helmadotter, A-M (1989) att på de fritidshem 
där det fanns mer än en manlig pedagog var pojkarna lugnare. Undersökningen visar även 
att fritidshem där fler än en man arbetade så deltog flickorna i större utsträckning i 
typiska pojkaktiviteter som bandy och pingis. Det menar Helmadotter berodde på att den 
manliga pedagogen själv deltog i aktiviteten och på så sätt blev ett stöd till flickorna som 
annars ofta blir trakasserade av pojkarna. När det gäller de kvinnliga pedagogerna så 
deltog de mera sällan i dessa aktiviteter. Undersökningen visar även att på de 

http://www.liu.se/content/1/c6/04/27/98/M�n%20till%20l�raryrket.pdf
http://www.liu.se/content/1/c6/04/27/98/M�n%20till%20l�raryrket.pdf
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kvinnodominerande fritidshemmen så fanns det många aktiviteter riktade till flickor men 
ett fåtal till pojkarna. 
 
Helmadotter (1989) skriver följande angående pedagogers delaktighet i aktiviteter 
 

Det bästa är om en kvinna kan leda kvinnorna i bollspel och en man kan leda 
matlagningscirkeln. Men vitsen är att vi ska kunna få lära oss andra saker som vi 
tycker att vi saknar i vår yrkesroll. Och här menar jag att det är viktigt att vi inser 
att det är vår skyldighet som pedagoger att ge barnen kunskaper och erfarenheter 
inom så många områden som möjlig (s.110). 

 
Helmadotters undersökning visar även att på de ställen där det fanns fler än en manlig 
pedagog provocerades personalen mindre av pojkarna, men även av flickorna. 
 
4.4 Skillnader/likheter mellan manliga och kvinnliga pedagoger i relation till 
eleverna  
 
Steenberg (1997) menar att det finns skillnader i det bemötande som pojkar och flickor 
får i klassrummet oavsett om det är en manlig eller kvinnlig pedagog. Pojkarna uppmanas 
att ta sig an nya och svårare utmaningar, pedagogerna höjer oftare rösten när de talar till 
pojkar och de har fler dialoger med dem. Flickorna bekräftas för det de redan kan och 
pedagogerna använder en mjukare röst när de talar till flickor enligt Steenberg. 
 
Öhrn, E tar i sin avhandling Könsmönster i klassrumsinteraktion (1990) upp vad en 
kanadensisk studie (Ricks & Psyke, -73) har fått fram om pedagogernas syn på eleverna 
som de undervisar. Studien visar att 30 procent av de manliga pedagogerna föredrog att 
undervisa pojkar och 45 procent av de kvinnliga föredrog att undervisa pojkar. Ca 10 
procent av vardera kön hos pedagogerna föredrog att undervisa flickor. Enlig Öhrn 
upplevs pojkarna mer stimulerande att undervisa, de uppvisar oftare positivare drag än 
flickorna. Flickorna har lätt för att reagera känslomässigt på tillsägelser och dylikt samt 
att de lätt blir stött och dessa drag anses inte positiva av pedagogerna. 
Enligt Öhrn ansåg pedagogerna att det var ett naturligt inslag att lägga handen om en elev 
och klappa om denne, men de manliga pedagogerna ansåg att en sådan kontakt med 
flickor lätt kan misstolkas.   
  
Einarsson (2003) tar upp vad hon har fått fram i sin undersökning. Undersökningen visar 
att det finns likheter och skillnader i manliga och kvinnliga pedagogers kontakter med 
elever i grundskolans tidigare år. I lågstadiet visar det sig att manliga pedagoger har fler 
kontakter med eleverna, oavsett kön, än vad kvinnliga pedagoger har. Däremot visar 
undersökningen att på mellanstadiet är kontakten med eleverna lika stor oavsett 
pedagogernas kön. Vidare i undersökningen tar Einarsson upp att manliga och kvinnliga 
pedagoger kommunicerar olika mycket med pojkar och flickor. Kommunikationen 
mellan en manlig pedagog och en pojke är frekventare än mellan en manlig pedagog och 
en flicka. Detta gäller inom både låg- och mellanstadiet. När det gäller kvinnliga 
pedagogers kommunikation mellan pojkar och flickor så sker denna i lika stor 
utsträckning i lågstadiet. Däremot förändras kommunikationen i mellanstadiet då den blir 
mer frekvent med pojkar.    
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I Olika kön samma skola? (1988) berättar Wernersson, I om en norsk studie avseende 
lärar- elev interaktion. Denna visar att både kvinnliga och manliga pedagoger besvarade 
pojkarnas kontaktförsök i 85 procent av fallen men när det gällde flickornas 
kontaktförsök visade sig pedagogens kön vara av betydelse. Kvinnliga pedagoger svarade 
på 72 procent av flickornas kontaktförsök medan manliga pedagoger endast svarade på 
54 procent. 
 
Steenberg (1997) menar att kvinnor anses vara försiktiga och konflikträdda i skolan och 
förskolan och att detta inte anses vara bra för pojkarnas rörelsebehov. Hon skriver vidare 
att de män som har valt läraryrket har förväntningar på sig att vara goda manliga 
förebilder och ställföreträdande pappor. Pedagogrollen blir därför mer komplex än för 
kvinnliga pedagoger. Steenberg skriver vidare att enligt allmänpsykologisk uppfattning 
har flickor lättare att skapa bra relationer till sina kvinnliga pedagoger samtidigt som 
pojkar har lättare för att skapa bra relationer till sina manliga pedagoger.  
 
Thorne, B skriver i Genderplay (1993) att kvinnliga pedagoger anser att pojkar skapar 
större problem i skolan gentemot flickor eftersom de oftare är stökiga, högljudda och 
aggressivare. De manliga pedagogerna upplever inte detta som något problem enligt 
Thorne. 
 
I avhandlingen Lärare och konflikthantering en undersökande studie ur ett 
könsperspektiv (2008) skriver Lundström, A om sin studie med fem manliga och fem 
kvinnliga pedagoger ur ett könsperspektiv. När det gäller manliga pedagoger så skriver 
hon att manliga pedagoger ofta förstår vad killar tänker i olika situationer och detsamma 
gäller för kvinnliga pedagoger med flickor. Däremot skriver hon att om t ex en kvinnlig 
pedagog växer upp med bröder så har de stora förutsättningar att förstå det motsatta 
könet, detsamma gäller även för manliga pedagoger. När det uppstår en konflikt i en 
flickgrupp kan en manlig pedagog uppfatta att de bara pratar med varandra medan en 
kvinnlig pedagog har lättare att bedöma vad som verkligen försiggår i gruppen. Studien 
visade även att konflikter hos flickor är svårare att upptäcka och speciellt männen hade 
svårt att upptäcka dessa men upptäckte fler konflikter bland pojkar. I studien visade det 
sig också att pedagogerna tyckte att det var roligt att eleverna visade ömhet, gav kramar 
och ville sitta i knäet men de manliga pedagogerna intar medvetet en försiktigare fysisk 
närhet till flickor p.g.a. den eventuella sexuella misstänksamheten. De kvinnliga 
pedagogerna hade inga sådana problem. 
 
Svaleryd, K tar i Genuspedagogik (2002) upp att alla pedagoger oavsett kön måste bli 
medvetna om sina egna könsnormer och värderingar och vad detta har för inverkan på 
undervisningen, valet av innehåll samt vilket bemötande man har till sina elever. Att varje 
pedagog skapar en sådan medvetenhet anser hon vara av stor vikt för skapandet av en 
ökad jämställdhet i skolan. 
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4.5 Historik och statisk över könsfördelningen av pedagoger  
 
Palm (2008) skriver att när folkskolan infördes 1842 var det till en början endast manliga 
pedagoger. 1859 fick kvinnliga pedagoger tillträde och deras antal har sedan ökat 
successivt (s.52). I dag är kvinnor som bekant i stor majoritet vilket gör att man kan tala om en 
kvinnlig norm i skolan, samtidigt som traditionellt manliga egenskaper är ideal (s.52). Hon tar 
upp och exemplifierar detta genom att män företrädesvis undervisar äldre elever och kvinnor 
undervisar för yngre.  
 
Gannerud (2001) tar upp att under 1950–60-talen så var en rad forskare bekymrade över 
den kvinnliga dominansen i skolan och att detta skulle få skadliga följder och detta 
speciellt för pojkar. Hon skriver även att det sker en liknande diskussion i dagens 
samhälle. 
 
Aktuell könsfördelning bland pedagoger i Sverige 2007/2008 

 
Diagrammet ovan visar att det inom Förskola – år 6, 2007/2008 fanns 47 393 pedagoger 
och av dessa var det 40 703 (85,9%) kvinnliga pedagoger och 6690 (14,1%) manliga 
pedagoger. 
 
Källa:http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/16/00/Samtliga%20skolformer_Personal_Riksniv%E5_Ta
bell1.xls                              27/10-08 
                
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fördelningen av manliga och kvinnliga pedagoger inom 
förskolan och grundskolans tidigare år. 
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Historisk könsfördelning bland pedagoger i Sverige 1999/2000 
 

0
10000
20000
30000
40000
50000

Fördelningen av manliga och kvinnliga pedagoger inom 
förskolan och grundskolans tidigare år. 

Män 468 159 404 5181 6212

Kvinnor 1760 1608 10517 31765 43890

Totalt 2228 1767 10921 36946 50102

Fritids-
pedagog

Barn-
skötare

Förskola Grund-
skola

Totalt 
antal

 
Diagrammet ovan visar att det inom Förskola – år 6, 1999/2000 fanns 50 102 pedagoger 
och av dessa var det 43 890 (87,6%) kvinnliga pedagoger och 6212 (12,4%) manliga 
pedagoger. 
 
Källa:http://www.skolverket.se/content/1/c4/78/90/tab11_21999.xls                 27/10-08 
 

I Center For Evaluation & Education Policy (2008) skriver Johnson, S P att 
könsfördelningen inom lärarkåren i USA är ojämn. De manliga lärarna är betydligt färre 
och representerar endast 24,4% av USA:s cirka tre miljoner lärare, speciellt i de yngre 
skolåren är männen underrepresenterade då det endast är en man på tio lärare. Vidare står 
det att lönenivån som lärare har är låg jämfört med många andra jobb och därför söker sig 
inte män till skolan och de lämnar därför läraryrket för mer välbetalda arbeten.  
 

http://www.skolverket.se/content/1/c4/78/90/tab11_21999.xls
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5. Syfte 
 
Syftet med studien är att synliggöra, analysera och beskriva likheter och skillnader mellan 
kvinnliga och manliga pedagoger i förskolan och upp till skolår 6, samt om och på vilket 
sätt detta inverkar på barns lärande. 
 
5.1 För att uppnå vårt syfte har vi ställt oss följande problemfrågeställningar: 
 

• Vilka likheter och skillnader finns det mellan manliga och kvinnliga pedagoger? 
• Hur påverkas eleverna och deras lärande av en ojämn könsfördelning bland 

pedagogerna? 
• Hur kan man skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande trots 

pedagogernas ojämna könsfördelning? 
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6. Metod 
 
I vår empiriska undersökning använde vi oss av intervjuer med både pedagoger och 
elever för att på så sätt skapa oss en förståelse om deras tankar om ämnet. 
Undersökningarna genomfördes i fem skolor som ligger i två kommuner i Norrbottens 
län. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. Holme, I-M & Solvang, B skriver 
i Forskningsmetodik (1997) att valet av metod styrs av det problemområde som ska 
belysas. Trost, J tar i Kvalitativa intervjuer (2005) upp att den kvalitativa metoden 
utmärker sig av små grupper och ger därigenom grundläggande information om det 
undersökta. Grupperna som undersöks behöver inte representera befolkningen helt, utan 
resultatet av undersökningarna kan öppna andra synvinklar till nya iakttagelser. Det ger 
inte bara en beskrivning av det undersökta utan även en förståelse skapas. När det gäller 
enkät som empirisk metod tar Trost, J i Enkätboken (1994) upp att en enkät används när 
man vill ta reda på hur ofta något förekommer, hur vanligt något är eller hur 
många/mycket som man i studien vill ta reda på, därför valde vi att inte använda oss av 
denna metod. När det gäller metoden observation ansåg vi den vara alltför tidskrävande 
att genomföra på ett tillfredställande sätt, detta med tanke på det pressade tidsschemat. 
Patel, R & Davidsson, B anser i Forskningsmetodikens grunder (2003) att observation 
kan vara en bra metod att använda för att observera olika betéenden och skéenden. Men 
de tar också upp att metoden ofta är tidskrävande. 
 
6.1 Intervju 
 
Enligt Patel & Davidsson (2003) är en intervju ett frågeformulär. Det är en teknik som 
bygger på frågor, i syfte att samla information. Intervjuer är personliga i den meningen att 
man träffar intervjupersonen. En intervju kan även utföras via telefon eller per post. 
Intervjupersonen kan välja att vara anonym om den vill det. Vid genomförande av 
intervju är det viktigt att tänka på att lämna utrymme för intervjupersonen att ge 
eventuella kompletterande kommentarer, med tanke på frågor och innehåll. När det 
handlar om platsen för intervjun så säger Thomsson, H i Reflexiva intervjuer (2002) att 
det är viktigt att den som skall intervjuas känner sig trygg och att den intervjuades hem, 
därför kan vara en bra plats. Vidare anser Thomsson att under själva intervjun är det 
viktigt att sitta snett emot varandra, då undviks en påträngande ögonkontakt, den 
intervjuade och intervjuaren kan se varandras kroppsspråk och en enkel växling mellan 
ögon och icke ögonkontakt kan ske. Patel & Davidsson (2003) uttrycker betydelsen av 
den personliga relationen mellan intervjupersonen och den som utför intervjun eftersom 
detta skapar en bra grund och trygghet. De anser även att det är viktigt att visa 
intervjupersonen att man är intresserad av dennes åsikter, tankar och heller inte döma 
eller kritisera intervjupersonens svar på frågorna.  
 
6.2 Kvalitativ intervju 
 
Trost (2005) skriver följande om kvalitativa intervjuer. 
 

Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor 
och på dessa enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar. Det innebär 
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att man efter det att alla intervjuer är utförda sitter där med ett otroligt rikt material 
i vilket man med tur och hårt arbete kan finna många intressanta skeenden, åsikter, 
mönster och mycket annat (s.7). 

 
Patel & Davidsson (2003) anser att en kvalitativ intervju syftar till att upptäcka och 
identifiera egenskaper hos något, exempelvis den intervjuades livsvärld eller 
uppfattningar om något fenomen. Detta betyder att det i förväg aldrig går att formulera 
svarsalternativ för respondenten eller avgöra om svaret på en fråga är sant. Hartman, J 
beskriver i Vetenskapligt tänkande (2004) trots att den kvalitativa intervjun är ganska fri, 
är det viktigt att forskaren förbereder sig ordentligt. Det är viktigt att diskussionen inte i 
alltför hög grad lämnar det område som är intressant. Till sin hjälp används ofta en 
intervjuguide som är förberedd före intervjutillfället. Finns det ingen intervjuguide är 
risken att materialet inte blir relevant för undersökningen. Tanken med intervjuguiden är 
att ta upp olika teman och ge dem en viss ordning. Den kvalitativa forskningsintervjun 
genomförs med hjälp av en intervjuguide som kan omfatta förslag till frågor. Vi har i 
likhet med Hartman valt att använda oss av en intervjuguide. Vid en intervju menar 
Denscombe, M Forskningshandboken (2000) att den intervjuade har möjlighet att 
utveckla sina idéer, förklara sina synpunkter och urskilja vad de anser är viktigt. 
 
6.3 Urval 
 
Totalt kommer vi att intervjua fyra pedagoger som alla är behöriga och har erfarenhet 
från både förskolan och grundskolans tidigare år. Två av dessa är manliga medan två är 
kvinnliga, detta för att få en jämn spridning av könen. Intervjuerna ser ut på följande sätt; 
en kvinnlig pedagog verksam bland barn i ålder 1-3, manlig pedagog ålder 4-6, kvinnlig 
pedagog ålder 7-9 och manlig pedagog ålder 10-12. Detta för att få en jämn spridning 
över alla åldrar. 
 
Vid elevintervjun hade vi tagit kontakt med en pedagog i år 3 och i samråd med denne 
valdes fyra elever ut, två pojkar och två flickor, för intervju. Pedagogen tog sedan kontakt 
med de utvalda elevernas föräldrar för att få ett medgivande till att genomföra intervjuer. 
Trost (2005) skriver att det är viktigt att när barnet är under 16 år måste föräldrarna ge sitt 
medgivande till att genomföra en intervju. Valet att göra intervjuer i år 3 berodde på att vi 
hade personliga relationer med eleverna sedan tidigare samt att elevernas ålder var 
lämplig för att besvara våra frågor om ämnet. Vid elevintervjun kommer bara den som 
sedan tidigare är känd av eleven att närvara eftersom vi anser att eleven kan bli mer 
talfört om den känner personen. Patel & Davidsson (2003) styrker detta då de menar att 
den personliga relationen är viktig för att skapa en bra grund och trygghet i 
intervjusituationen. Medvetet valde vi denna skola eftersom de dagligen arbetar 
åldersintegrerat, vilket innebar att eleverna som vi intervjuat hade fått möta både manliga 
och kvinnliga pedagoger i undervisningssituationer. 
 
6.4 Material 
 
Under de olika intervjuerna använde vi oss av ett hjälpmedel i form av en bandspelare. 
Utifrån tidigare erfarenheter av intervjuer har vi sett att det är till stor hjälp att använda 
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sig av olika hjälpmedel t ex i form av en bandspelare för att i efterhand kunna gå tillbaka 
och lyssna på bandet. Både Thomsson (2002) & Trost (2005) anser att vid en 
intervjusituation är det bra att använda sig av en bandspelare eftersom tid och fokus kan 
läggas på svaren och inte vid att anteckna. Samtidigt kan den som intervjuar i efterhand 
gå tillbaka och kolla vad som är sagt och även analysera informationen, samt delge andra 
gruppmedlemmar som inte deltagit i intervjun om vad som sagts.  
 
Intervjufrågorna i intervjuguiden (se bilaga 1 & 2) har en hög strukturering samtidigt som 
de är öppna. Enligt Patel & Davidsson (2003) betyder strukturering att frågorna ställs i en 
bestämd ordning. Trost (2005) skriver att öppna frågor inte innehåller några fasta 
svarsalternativ utan den intervjuade får uttrycka sig fritt om frågorna.  
 
6.5 Genomförande 
 
Intervjupersonerna kommer att vara anonyma och intervjuerna som spelas in på band 
kommer att raderas efter att analysen är gjord. Detta för att inte någon ska kunna komma 
åt materialet och lista ut vem intervjupersonerna är. Trost (2005) styrker detta genom att 
han tar upp vikten av att informera om tystnadsplikten som åligger intervjuaren, dvs inte 
tala om för någon vem intervjupersonen är och röja information som kan peka ut 
personen i fråga. 
 
Patel & Davidsson (2003) nämner att det är en fördel om den som ska utföra en kvalitativ 
intervju är förberedd och har goda förkunskaper inom det område som ska studeras. Vi 
valde att följa författarnas råd genom att vara väl förberedda inför våra intervjuer. 
 
6.5.1 Pedagogintervju                                                   
 
Hartmann (2004) nämner vikten av en intervjuguide vid intervjuer och detta har vi tagit åt 
oss av, därför kommer vi att lämna ut en intervjuguide till de pedagoger som ska 
intervjuas ett tag i förväg, en vecka. Detta för att de ska hinna skapa sig en uppfattning 
om ämnet samt kunna förbereda sig och ta ställning till olika frågeställningar. Vi kommer 
även att informera om upplägget och uppskattad tidsåtgång för intervjun, vilken kommer 
vara en timme per intervju och pedagog. Thomsson (2002) styrker detta genom att påtala 
hur viktigt det är att redan vid kontakten med dem som ska intervjuas informera om syftet 
med studien och hur intervjun kommer att gå till. Pedagogintervjuerna kommer att 
genomföras i deras hem för att skapa en trygg och harmonisk miljö, vilket även styrks av 
Thomsson. Vid pedagogintervjuerna kommer vi båda att närvara eftersom vi då kan 
hjälpas åt att räta ut oklarheter genom att t ex ställa följdfrågor. Thomsson menar även att 
oavsett hur man väljer att intervjua, kan två intervjuare ha lättare för att vara uppmärksam 
på vad den intervjuade säger och de kan komplettera varandra på ett bra sätt. Ytterligare 
en fördel är att intervjupersonen kan finna en trygghet i att det är två som tolkar och 
försöker förstå det som förmedlas under intervjun. Med pedagogintervjuerna ville vi kolla 
om männens och kvinnornas syn stämmer överens eller skiljer sig. Vi ville även kolla om 
litteraturen och tidigare forskning stämmer överens med pedagogernas syn och 
upplevelser av olika situationer.  
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6.5.2 Elevintervju 
 
Doverborg, E & Pramling, I skriver i boken Att förstå barns tankar (2000) att intervjuer 
är bra om man vill komma åt vad barn har för tankar och åsikter om ett ämne. De 
beskriver även hur man genomför intervjuer med yngre barn 
 

Vill vi veta hur barn tänker om något, måste vi ge dem möjlighet att göra detta. Barn 
har nästan alltid något att berätta, men vi måste låta dem få den tid de behöver för att 
tänka färdigt. /…/ Barn visar med hela sin kropp om pausen blir för lång, genom att 
börja titta på eller syssla med något annat, eller att helt enkelt börja prata om något 
helt annat (s.32). 

 
Trost (2005) menar att intervjuer med barn tenderar att bli korta eftersom barn har svårt 
att koncentrera sig och sitta still under en längre tid. Med hänsyn till detta ville vi inte ha 
våra intervjuer alltför långa. Han menar också att intervjuer med flera personer samtidigt 
bör undvikas så till vida inte detta är syftet. 
 
Vi valde att intervjua eleverna enskilt i ett lugnt och avskilt rum. Syftet var att 
intervjupersonerna inte skulle bli störda, okoncentrerade eller påverkade av rummet de 
befann sig i eller bli påverkad av andra elever och pedagoger. Doverborg & Pramling 
(2000) styrker detta genom att säga att det är viktigt att personen som genomför intervjun 
väljer ut en lugn plats så att intervjupersonen ska kunna koncentrera sig och inte tappa 
fokus. 
 
Tanken med elevintervjuerna var att jämföra två flickors och två pojkars svar, bilda oss 
en djupare förståelse för elevers relation till pedagogerna, vilken syn de har på manliga 
och kvinnliga pedagoger samt få reda på om pedagogernas svar stämmer överens med 
elevernas. Vi ville även få en översikt om litteraturen och tidigare forskning stämmer 
överens med elevernas syn. Vid intervjuerna använde vi oss av öppna frågor i en bestämd 
ordning, detta för att intervjupersonen skulle få möjlighet att fundera lite djupare över 
frågorna. Vi valde att byta ut begreppet pedagog mot lärare samt att vi inte använde ordet 
kön då detta kunde vara svårt för eleverna att förstå. Genom detta möjliggörs en ökad 
förståelse kring elevernas svar och samtidigt kan frågeställaren vid behov hjälpa till att 
stödja dem i deras resonemang. Doverborg & Pramling (2000) menar att när man 
intervjuar barn är det viktigt att man ställer frågor som gör att barnen får tänka. Vidare 
påtalar författarna vikten av att ställa följdfrågor för att skapa sig en förståelse om barns 
tankar.     
 
Tidsplan 
 
Vecka 38     PM klart fredag 19/9-08 
 
Vecka 43    Jobbade med inledningen och färdigställde denna 
 
Vecka 44-45    Jobbade med bakgrunden  
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Vecka 46-47        Färdigställde bakgrunden. Påbörjade arbetet  
                                                            med metoden  
 
Vecka 48                 Färdigställde metoden. Tog kontakt med              
                                                            intervjupersonerna och bokade tid för intervju.  
      Handledning i grupp. Gick igenom och granskade                 
                                                            varandras bakgrund och metod 
 
Vecka 49-50   Genomförde intervjuerna med både pedagogerna  
                                                            och eleverna.  Sammanställde resultatet och  
                                                            analyserade detta  
 
Vecka 51   Diskussion och sammanfattning färdigställdes 
 
Vecka 52   Lämnade in rapporten till handledaren Lena måndag  
                                                            22/12-08  
 
Vecka 2   Skickade uppsatsen till opponenterna för läsning  
                                                            och granskning måndag 5/1-09 
 
Vecka 3    Gick upp med rapporten 12/1-09  
 
6.6 Resultatanalys 
 
Vi har använt oss av tre analysmetoder, de tre metoderna är meningskoncentrering, 
meningskategorisering och meningstolkning. Enligt Kvale, S i Den kvalitativa 
forskningsintervjun (1997) innebär meningskoncentrering att det viktigaste och mest 
relevanta som intervjupersonerna har berättat plockas ut och görs om till kortare och 
enklare meningar. Meningskategorisering innebär att texten sätts in i olika kategorier 
eller teman, vilket gör det lättare för läsaren att veta vad textstycket handlar om. 
Meningstolkning innebär att en djupare tolkning av meningarna genomförs och mer eller 
mindre spekulativa tolkningar sker för att t ex påvisa något.         
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7. Resultat  
 
Vi har bearbetat resultatet i tre steg, varvid det första analyssteget är analys ett. Analys ett 
är en sammanställning över det som framkommit under intervjuerna. I analys två har vi 
gjort en analys över vad två eller fler intervjupersoner har ansett. Vi har använt oss av 
rubriker och under dessa har vi samlat olika teman. I analys tre har vi gjort en jämförelse 
över vilka samstämmiga könsskillnader det finns. Detta för att få en förståelse över vad 
varje intervjuperson hade för tankar och åsikter om ämnet, en jämförelse om vilka 
likheter och skillnader det finns mellan de intervjuade och avslutningsvis vilka 
könsskillnaderna är. Detta kan jämföras med det Hartman (2004) säger om den 
hermeneutiska teorin som ligger till grund vid kvalitativa undersökningar. Han menar att 
utgångspunkten för en hermeneutisk undersökning är en individs eller grupps livsvärld 
och om detta vill man skapa sig en förståelse om genom att tolka det som framkommit.  
 
Vi har valt att använda oss av fiktiva namn vid analysen av intervjuerna och även vid den 
avslutande diskussionen. 
 
7.1 Resultat pedagogintervjuer 
 
7.1.1 Analyssteg 1- Sammanfattning av intervjufrågorna i intervjuguiden (se bilaga 1) 
 
Intervju med kvinnlig pedagog i åldrarna 1-3 (Lisa) 
 
Pedagogen menar att hon fungerar som stöd, inspiratör och förebild för barnen. Hon 
försöker även skapa arbetssätt där barnen själva får utforska och komma fram till olika 
slutsatser. Hon tar upp att det förr i tiden var mer uppstyrt av pedagogen vad barnen 
skulle göra vilket ledde till ett mindre utforskande hos dessa. Vidare säger hon att barn i 
denna ålder behöver mycket hjälp t ex med maten och kläderna, dock påtalas vikten av att 
låta dem försöka själv.  
 
Vid kommunikationen med barnen pratar hon en stor del av tiden samtidigt som hon 
använder sitt kroppsspråk som komplement. Detta eftersom det är lättare att fånga alla 
barn men även för att barnen använder kroppsspråket för att visa vad de menar, då de kan 
ha svårt att uttrycka sig verbalt. Oavsett pedagogens kön är det viktigt att vara 
pedagogisk, social och gärna övertydlig i sitt sätt att kommunicera med barnen för att på 
så sätt kunna utöka deras ordförråd. T ex nämns följande: kan du gå och hämta den där 
blåa pennan som ligger under bordet. När det gäller pedagogens kroppsspråk och 
bemötande skulle hon tycka att det vore lärorikt att bli filmad i lärandesituationer, för att 
på så sätt kunna påverka och förändra sitt betéende. Vad det gäller hur mycket tid och 
utrymme respektive kön får anser hon är svårt att veta. Samtidigt säger hon att 
undersökningar visar att pojkar tar mer plats vilket hon själv upplevt. Under sina år i 
skolan har hon upplevt att 
 

…pojkar har svårt att invänta sin tur och om de inte får gehör snabbt skapas en 
dålig arbetsmiljö då ljudnivån har en tendens att öka. Därför kan en snedvriden 
kommunikation lätt ske (intervju kvinnlig pedagog i åldrarna 1-3, 2008-11-18).  
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När det gäller manliga pedagoger anser hon att de generellt är mer raka i sitt sätt att 
kommunicera, står på sig, auktoritära, vet vad de vill, och hur målet ska nås på snabbast 
och enklast möjliga sätt. Kvinnliga pedagoger är generellt sett mer kringgående, förfinar 
problem, lite mer lull lull fast samtidigt är de fortfarande strukturerade. Hon påtalar även 
att kvinnor är mer omsorgsfulla i bemötandet med barnen jämfört med män. Vidare säger 
hon att kvinnor har en tendens att ta med sig jobbet hem samtidigt som män har lättare för 
att koppla bort arbetet på sin fritid.  
 
Pedagogen tar kontakt med barnen på samma sätt oavsett vilket kön de tillhör, 
kommunikation, närhet och beröring är naturliga inslag i pedagogens arbete. Samtidigt 
säger hon att det är lättare att visa känslor och omtanke med yngre barn. Högre upp i 
åldrarna gäller det att läsa av barnet och i vilken situation det är, samtidigt som hon 
berättar att manliga pedagoger kan uppleva det känsligt med beröring, detta med tanke 
på allt som har stått i media. Pedagogen försöker bemöta barnen könsneutralt och lyfter 
vikten av att inte se pojkar och flickor som något separat, utan se till individen som helhet 
och inte placera dem i något könsfack. Det finns pojkar som är mera åt flickhållet och 
tvärt om och det är viktigt att acceptera individen för detta. Det gäller som pedagog att 
inte benämna ett rum som dockis, eftersom rummet då sätts in i ett speciellt könsfack. 
Alla rum och allt material är till för alla barn oavsett kön. Även viktigt att visa att alla 
lekar kan utföras av båda könen och där kan man som pedagog visa detta i praktiken och 
på så sätt bryta ett könsmönster. Hon har sett att på förskolor där det finns en manlig 
pedagog är de mer delaktiga i barnens lekar och aktiviteter och detta bidrar till att visa 
att man kan göra alla möjliga aktiviteter oavsett kön. En manlig pedagog kan vara med 
och starta igång en aktivitet och på så sätt få med sig barn som är sysslolösa. Pedagogen 
menar att detta kan bero på att mannen inte har något större utbyte med kvinnorna och 
därför väljer att var delaktig med barnen istället. En delaktig pedagog påverkar generellt 
barnen till att bli mer delaktiga i många saker, samtidigt har hon upplevt att kvinnor gärna 
sätter igång en aktivitet men själva inte deltar i leken/aktiviteten.  
 
Hon tycker det är jätteviktigt att skapa en jämnare könsfördelning bland pedagogerna 
och för att detta ska kunna ske tror hon det måste ske en statushöjning över yrket, 
exempelvis genom att höja lönen. Barnen måste även få se att både män och kvinnor kan 
jobba tillsammans i förskolan, att det inte är ett kvinnoyrke och att män inte bara har 
yrken som traktorförare. Redan i tidig ålder bildar barnen sig en uppfattning att män inte 
jobbar i förskolan och detta kan vara en bidragande orsak till att män inte söker sig till 
skolans värld. Hon har under alla sina tio år knappt jobbat med en manlig pedagog och i 
rektorsområdet som hon tillhör finns ingen manlig pedagog, vilket hon tycker är 
skrämmande.  
 

Barnen behöver både manliga och kvinnliga förebilder att se upp till och lära av 
samtidigt som alla barn inte har en manlig och kvinnlig förebild i hemmiljön, 
därför blir det extra viktigt att barnen får komma i kontakt med båda könen i 
skolans värld (intervju kvinnlig pedagog i åldrarna 1-3, 2008-11-18). 

 
Däremot har hon sett att det finns fler män upp i åldrarna och då speciellt bland 
fritidspedagoger.  
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Intervju med manlig pedagog i åldrarna 4-6 (Kalle) 
 
Pedagogen anser att han är viktig för de yngre barnens utveckling. Han fungerar som 
förebild på hur en man är, hur man ska bete sig mot andra och vad som är rätt och fel 
mm. Pedagogen säger att det behövs mera manliga förebilder i skolan eftersom det är en 
så ojämn könsfördelning bland pedagogerna. Detta menar han påverkar barnen genom att 
de inte får se hur en manlig person beter sig, kommunicerar samt att en manlig person 
kan göra sysslor som exempelvis baka, sy, laga mat, läsa böcker, vilka anses som 
kvinnliga.  
 
Kommunikationen, både verbalt och kroppsspråksmässigt är rak och tydlig, sker 
långsamt för att underlätta förståelsen hos barnen. I vissa situationer sker 
kommunikationen på olika sätt med pojkar och flickor. Han anser det är olyckligt 
samtidigt som han menar att det sker omedvetet. Detta är något som pedagogen försöker 
jobba på att förändra, men det tar tid eftersom det är ett så invant mönster. Han tar även 
upp att röstläget förändras t ex vid känsliga situationer som uppstår med flickor, då 
använder jag ett mjukare röstläge, en mera förstående och omsorgsfull sida vilket jag 
inte gör i lika stor utsträckning med pojkar i liknande situationer.  
 
Pedagogen anser att det finns likheter mellan manliga och kvinnliga pedagoger. Han 
nämner oavsett pedagogens kön arbetar alla mot skolans uppsatta mål. Oberoende av kön 
på pedagogen eftersträvas en varierad och stimulerad undervisningssituation för att fånga 
alla elevers intresse.  
 
Betydelsen av att vara en manlig pedagog är att barnen har en större respekt för dem 
jämfört med de kvinnliga pedagogerna. Detta har han sett skapar en lugnare lärandemiljö. 
De skillnader som han anser finns mellan en manlig och kvinnlig pedagog är att…  
 

män är mer auktoritära i sitt sätt att leda en grupp, rakare i den verbala och 
kroppsmässiga kommunikationen, målfokuserade och deltar i barnens lekar i högre 
utsträckning (intervju manlig pedagog i åldrarna 4-6, 2008-11-25).   

 
Han menar även att det är lättare för de kvinnliga pedagogerna att visa känslor och ha 
närkontakt med barnen oavsett kön då detta inte anses onaturligt och inte misstolkas. 
Han tar också upp att det kan vara svårt att som man visa sina känslor när ett barn t ex är 
ledsen. Vidare anser han att det är lättare för en manlig pedagog att läsa av en pojke i 
olika situationer eftersom han då kan förstå och känna igen sig i olika situationer och 
tvärt om gäller med en kvinnlig pedagog och en flicka.  
 
Pedagogen beskriver hur han deltar i olika aktiviteter och lekar, där fungerar han som en 
förebild på så sätt att han visar att både pojkar och flickor kan spela bandy, fotboll, 
hoppa hopprep mm. Med hjälp av detta har han sett att det går att påverka barnen genom 
att man som pedagog visar, att det är accepterat och naturligt att delta i allt som sker i 
skolan och även samhället i övrigt. Han har sett att flickor deltar i både bandy och fotboll 
om det finns en manlig pedagog med i aktiviteten och om han hoppar hopprep har pojkar 
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lättare för att vilja delta. Däremot berättar pedagogen att kvinnliga pedagoger inte deltar 
i aktiviteter på raster i samma utsträckning som manliga pedagoger. 
 
Pedagogen anser att pojkarna tar upp större delen av den tid som blir kvar efter att 
pedagogen har talat och dessa är även rörligare och mer högljudda, därför blir 
samtalstiden mellan pojkar och flickor ojämnt fördelad.  
 

Oftast blir det flickorna som får ta ett större eget ansvar, har ett större förtroende till 
att gå iväg själva och även lämnas ensamma. Detta är inte bra men för att möjliggöra 
en så bra lärandemiljö som möjligt accepteras den rådande situationen (intervju 
manlig pedagog i åldrarna 4-6, 2008-11-25).  

 
En jämnare könsfördelning av pedagoger vore önskvärt eftersom barnen behöver både 
manliga och kvinnliga förebilder, men även pedagoger behöver få se hur det motsatta 
könet agerar och interagerar vid olika lärandesituationer. Det är av stor vikt att barnen får 
se att det inte bara är kvinnor som jobbar i skolan. Vid nyanställningar efterfrågas 
manliga sökanden hos oss eftersom vi på skolan, med ledning av rektor, vill försöka 
skapa en jämnare könsfördelning bland personalen. Samhället ska vara jämställt och då 
måste vi på skolan också tänka på detta och försöka bidra med vårt. Han tar även upp att 
lärarlönerna måste höjas för att göra yrket attraktivt på arbetsmarknaden och på så sätt 
kunna få fler män som söker sig till yrket. 
 
Intervju med kvinnlig pedagog i åldrarna 7-9 (Kajsa) 
 
Pedagogen anser att hon har en viktig roll i barnens utveckling. Barnen påverkas av 
pedagogen och formas därefter, de vill göra fröken glad, som hon säger, göra som hon 
gör för det är nog viktigt tror barnen. Ta tillvara på det barnen redan kan och stärka dem 
i sin utveckling. Arbetar för att bibehålla intresset för skolan.  
 
Arbetar i smågrupper för att lära av varandra och att flickor ska ges ett större talutrymme 
eftersom pojkar ofta tar mer plats och tid i klassrummet. Pedagogen försöker bryta det 
traditionella könsmönstret genom att i undervisningen låta pojkar och flickor jobba med 
både pojk- och flicksaker för att på så sätt visa att det är okej för flickor att bryta det 
förväntade könsmönstret. Hon nämner att flickorna får arbeta med lego och pojkarna får 
hoppa hopprep i olika lärandesituationer.  
 
Pedagogen använder sig mycket av sitt kroppsspråk och lite av det verbala språket i sin 
kommunikation med barnen. När hon pratar så talar hon relativt tyst, detta för att göra 
barnen mer intresserade av det som förmedlas. Vid kommunikation med barnen anser hon 
att manliga pedagoger har ett rakare och bestämdare sätt att undervisa. Hon säger att 
manliga pedagoger har mycket gratis och kvinnor måste kämpa mycket mer för att få 
auktoritet.  
 
Pedagogen tycker att det finns många likheter mellan manliga och kvinnliga pedagoger. 
Oavsett kön på pedagogen arbetar alla efter samma mål, har liknande lektionsupplägg, 
kunskapsbedömning samt ser till varje elevs behov.  Hon lyfter även vikten att alla 
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pedagoger behöver ha en stor social kompetens för att skapa en så bra lärandemiljö som 
möjligt.  
 
Skillnader som hon nämner är att män är säkra i sig själv, mer auktoritära, har svårare för 
att se konflikter mellan flickor samt har ett rakare och tydligare kroppsspråk. Vidare 
säger hon att kvinnliga pedagoger är osäkra och är rädd för att göra fel, samt att de ofta 
tar på sig en mammaroll, säger ifrån på ett tidigt stadium, alltså innan barnet hunnit göra 
sig illa i någon aktivitet på skolan.  
 
Just nu är vi bara kvinnor på arbetsplatsen. Hon har upplevt att barnen uppskattar när det 
kommer en manlig pedagog till skolan, speciellt pojkarna eftersom de har liknande 
intressen, ser upp till en manlig pedagog. Ett stort plus om denne är sportintresserad, 
vilket gäller främst pojkarna. Det är viktigt att barnen får se att man kan jobba 
tillsammans oavsett kön. Därför måste också skolan visa det i praktiken, genom att ha en 
jämnare fördelning av manliga- och kvinnliga pedagoger. 
 
Barnets kön har relativt liten betydelse på hur hon som pedagog tar kontakt och 
kommunicerar med barnen, samtidigt är det svårt att veta eftersom man jobbar själv och 
inte alltid reflekterar över sitt handlande. Det hon ändå kommer på är att ibland bemöter 
jag barnen olika, genom att kommentera hur fin frisyr flickorna har medan jag till 
pojkarna säger; men har du klippt dig?! Vidare säger pedagogen att hon kan förstå att 
manliga pedagoger tycker det är lite olustigt med alltför närgången kontakt gentemot 
barnen, mycket tror jag har att göra med allt negativt som har stått att läsa i olika media.       
 
Pedagogen säger att arbeta i skolan är ett kvinnoyrke men helst önskar hon att det var en 
jämnare könsfördelning bland pedagogerna, helst skulle det vara hälften av varje, barnen 
behöver få möta bägge förebilderna. Då kan man skapa en bättre lärandemiljö, eftersom 
manliga- och kvinnliga pedagoger kan lära av varandra och därigenom möta barnen på 
bästa sätt. Hon nämner även att om det fanns fler män i skolan skulle det nog påverka 
pojkarna till att vilja arbeta inom skolan som vuxen. I arbetslaget diskuterar de ofta att det 
skulle behövas en man på arbetsplatsen då det skulle leda till en rakare kommunikation 
som innebär att snabbare beslut kan tas. De tar också upp att fler män i skolan skulle 
höja statusen för yrket vilket samtidigt skulle betyda att en löneökning skulle kunna bli 
aktuell. 
 
Intervju med manlig pedagog i åldrarna 10-12 (Max) 
 
Pedagogen tycker att han har en relativt stor roll i barnens utveckling, eftersom barnen 
som undervisas är så pass unga ännu. Han säger att barnen är som oskrivna blad, det är 
nu de formas samt att en stor del av hur de kommer att förhålla sig till andra barn, vuxna 
och samhället i övrigt avgörs just nu. Pedagogen strävar efter att vara en god förebild och 
en bra ledare som kan delge kunskap som bidrar till att skapa positiva erfarenheter. 
Undervisningen sker efter väldigt tydliga och strikta regler och riktlinjer, de lär sig vad 
som är rätt och fel samt hur man bemöter andra klasskamrater. Pedagogen jobbar mycket 
med att alla barn oavsett kön ska kunna samarbeta och även medverka i alla aktiviteter.  
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Vid kommunikationen med barnen används ett tydligt och rakt kroppsspråk för att 
förstärka det jag vill förmedla. Detta görs för att barnen skall få aktivera flera sinnen i 
deras inlärning, som t ex det auditiva och visuella. Pedagogen använder sig även av 
många konstpauser för att på så sätt ge barnen möjlighet att ta in vad som sagts, innan 
man går vidare till nästa moment i undervisningen.  
    
När det gäller vilken betydelse det har om pedagogen är manlig eller kvinnlig tror han 
beror mycket på vilka åldrar som man jobbar med, samt vilket ämne som undervisas. 
Exempelvis nämner han att det under idrottslektioner är en fördel att man är en manlig 
pedagog p.g.a. att män generellt sett är mer atletiska, visar hur övningarna, spel mm ska 
utföras och med sin auktoritära ledarstil skapas ett större lugn under idrottslektionerna. 
Men generellt sett anser han det beror på vem man är som person, social kompetens och 
hur engagerad man är. Han påtalar även vikten av att lärarutbildningen skärper kraven för 
vilka som kan bli pedagoger. Det är nämligen inte alla som har en social kompetens och 
förmåga att lära ut.  
    
Pedagogen anser att det finns likheter mellan manliga och kvinnliga pedagoger. Han tar 
upp att de flesta pedagoger som är bra, de går in för yrket och jobbar pedagogiskt och på 
så sätt vinner man mycket.  
 
Olikheterna som pedagogen anser finns mellan manliga och kvinnliga pedagoger är att…  

 
manliga pedagoger styr klassen mer auktoritärt, har mer pondus och använder ett 
rakare kroppsspråk. Pojkar i lägre åldrar testar gärna pedagogen till en början, vilket 
blir jobbigare för en kvinnlig pedagog än för en manlig eftersom mannen oftast är 
större, har mörkare röst, vilket inger mer respekt (intervju manlig pedagog i åldrarna 
10-12, 2008-11-18). 
  

Han säger att bemötandet med pojkar och flickor kan variera beroende på situation. Han 
nämner exempelvis att närhet och beröring med flickor upplevs jobbigt och svårt 
eftersom det kan missuppfattas och därför är han försiktig i sin fysiska kontakt med dessa. 
Ytterligare en skillnad som han upplevt är när det har uppstått en känslosam situation…   
 

då sker lätt en röstförändring på så sätt att man använder en mjukare röst när man 
tröstar en flicka men däremot är det mer pushande som t ex kom igen nu, nu kör vi, 
upp å hoppa mm när man ska trösta en pojke (intervju manlig pedagog i åldrarna 10-12, 
2008-11-18). 
 

Pedagogen säger att pojkarna får mest tid och uppmärksamhet eftersom de upplevs 
stökigare och ofta har ett större behov av hjälp. Oftast blir det så att de som inte klarar av 
situationen och hela tiden behöver vara under uppsikt är de som får mest uppmärksamhet. 
De elever som sköter sig bäst och fungerar bäst får tyvärr minst tid, eftersom man vet att 
de är självgående. Pedagogen tycker detta är olyckligt, istället skulle det vara precis tvärt 
om. Tyvärr finns det alltför få resurser i dagens skola och därför får man försöka göra så 
gott det går för att få en fungerande lektionsundervisning. 
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När det gäller könsfördelningen av pedagoger anser han att en jämnare könsfördelning 
skulle vara bra eftersom barnen behöver både manliga och kvinnliga förebilder, speciellt 
då inte alla har en manlig och kvinnlig förebild hemma. Detta är även något som de 
diskuterar mycket på arbetsplatsen och under arbetsplatsträffar. Pedagogen nämner även 
att de har fått läsa en bok som heter Modiga prinsessor och ömsinta killar och denna har 
de sedan fått diskutera på en arbetsplatsträff. Diskussionen har bl. a lett till att han börjat 
tänka på sitt agerande i situationer med pojkar och flickor. Pedagogen säger även att…  

 
en jämnare fördelning av pedagoger skulle kunna ske med hjälp av att kvotera in 
män i skolan eftersom det ser ut som det gör, skolan bör spegla samhället i övrigt 
och då borde skolan prioritera män vid jobbansökningar (intervju manlig pedagog i 
åldrarna 10-12, 2008-11-18). 
 

En annan viktig aspekt som han nämner är att lärarlönerna måste höjas för att göra yrket 
attraktivt på arbetsmarknaden. Att vara pedagog innebär ett stort ansvar, eftersom man 
påverkar vilka förutsättningar ett barn får med sig i livet. 
 
7.1.2 Analyssteg 2 
 
Tema 1. Pedagogens roll i skolan 
 
Förebild 
 
Alla pedagogerna tar upp att de har en stor och viktig roll i barnens utveckling. Barnen 
påverkas av pedagogen och formas därefter. Barnen är som oskrivna blad, det är nu de 
formas samt att en stor del av hur de kommer att förhålla sig till andra barn, vuxna och 
samhället i övrigt avgörs just nu (Max). Två av pedagogerna tar upp att alla ska jobba 
mot samma mål eftersom skolan är målstyrd och att det därmed är målen som 
genomsyrar undervisningen. Alla pedagogerna lyfter även vikten av att man som pedagog 
har en stor social kompetens och är tydlig i sin kommunikation för att öka förståelsen hos 
barnen.   
 
Samtliga pedagoger tar även upp att det behövs både manliga och kvinnliga förebilder i 
skolan. Pedagogerna fungerar som förebilder på hur man är, hur man ska bete sig mot 
andra och vad som är rätt och fel.  
 

Barnen behöver både manliga och kvinnliga förebilder att se upp till och lära av 
samtidigt som alla barn inte har en manlig och kvinnlig förebild i hemmiljön, 
därför blir det extra viktigt att barnen får komma i kontakt med båda könen i 
skolans värld (Lisa). 

 
Stöd och inspiratör 
 
Alla pedagogerna menar att de fungerar som stöd och inspiratör för eleverna. 
Pedagogerna vill bidra till att skapa en positiv bild av skolan och samtidigt göra så 
eleverna bibehåller sitt intresse för skolan. Barnen påverkas av pedagogen och formas 
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därefter …de vill göra fröken glad, som hon säger, göra som hon gör för det är nog 
viktigt tror barnen (Kajsa).  
 
Regelsättare och riktlinjer 
 
Två pedagoger lyfter fram vikten av att ha tydliga regler och riktlinjer, eleverna behöver 
få veta vad som är rätt och fel, hur man ska bete sig mot andra alltså vad som anses vara 
ett accepterat betéende.   
 
Tema 2. Skillnader mellan manliga och kvinnliga pedagoger 
 
Auktoritet och kommunikation 
 
Pedagogerna anser att männen är mer auktoritära och har en rakare kommunikation, detta 
leder till att männen får en tydligare ledarroll jämfört med kvinnor. Två säger att barnen 
har större respekt för manliga pedagoger och detta menar de bidrar till att skapa en 
lugnare lärandemiljö.  
 

Manliga pedagoger styr klassen mer auktoritärt, har mer pondus och använder ett 
rakare kroppsspråk. Pojkar i lägre åldrar testar gärna pedagogen till en början, 
vilket blir jobbigare för en kvinnlig pedagog än för en manlig eftersom mannen 
oftast är större, har mörkare röst, vilket inger mer respekt (Max).  

 
Tre pedagoger anser att män har lättare för att fatta beslut i olika frågor. Samtliga 
pedagoger menar att pojkar respektive flickor bemöts olika i fråga om röstläge och språk. 
Två pedagoger beter sig olika mot en flicka respektive en pojke som har gjort sig illa.  
 

…då sker lätt en röstförändring på så sätt att man använder en mjukare röst när 
man tröstar en flicka men däremot är det mer pushande som t ex kom igen nu, nu 
kör vi, upp å hoppa mm när man ska trösta en pojke (Max).  

 
Målfokuserad 
 
Tre pedagoger anser att män är mer målfokuserade i sitt arbete. Männen vill nå målet på 
effektivaste sätt utan en massa omvägar.  
 
Närhet och omsorg 
 
Alla pedagogerna nämner att det kan upplevas svårare för män att hålla en alltför nära 
kontakt med barnen. Som manlig pedagog gäller det att tänka sig för vid beröring 
eftersom detta lätt kan misstolkas, …manliga pedagoger kan uppleva det känsligt med 
beröring, detta med tanke på allt som har stått i media (Lisa). …närhet och beröring med 
flickor upplevs jobbigt och  svårt eftersom det kan missuppfattas (Max). Två pedagoger 
anser att kvinnor har lättare för att förstå och läsa av en flicka och att männen har lättare 
för att förstå pojkar i olika situationer. Detta eftersom de själv är av samma kön. Två 
pedagoger anser även att kvinnor i allmänhet är mer omsorgsfulla gentemot männen. Två 
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pedagoger tar även upp att de vid omsorgsfulla situationer är mer omtänksamma med 
flickorna gentemot pojkarna. 
 
Leken 
 
Två pedagoger tar upp att män oftare deltar i lekar med barnen. …på förskolor där det 
finns en manlig pedagog är de mer delaktiga i barnens lekar och aktiviteter (Lisa).        
 
Tema 3. Likheter mellan manliga och kvinnliga pedagoger 
 
Skolans mål 
 
Två av pedagogerna nämner att oavsett pedagogens kön så arbetar alla efter skolans 
uppsatta mål.   
 
Social kompetens 
 
Samtliga pedagoger tar upp aspekten av att vara social kompetent, vilken de anser är den 
viktigaste egenskapen att ha som pedagog 
  
Elevers behov 
 
Alla pedagogerna anser att det är viktigt att skapa en bra lärandemiljö, vilket exempelvis 
innefattar att variera sin undervisning för att kunna fånga alla elevers intresse och 
förståelse. Barnen måste även få möta både manliga och kvinnliga pedagoger eftersom de 
behöver få se och lära hur män och kvinnor är i olika situationer.  
 
Kommunikation 
 
Tre av pedagogerna tar upp att de använder sig av både kroppsspråket och det verbala för 
att skapa en ökad förståelse hos barnen i olika undervisningssituationer.  
 

…ett tydligt och rakt kroppsspråk används för att förstärka det jag vill förmedla. 
Detta görs för att barnen ska få aktivera flera sinnen i deras inlärning, som t ex det 
auditiva och visuella (Max).  

 
Alla pedagogerna anser att pojkarna tar mest talutrymme och detta är olyckligt men 
samtidigt svårt att komma till rätta med.  
 

Pojkar har svårt att invänta sin tur och om de inte får gehör snabbt skapas en dålig 
arbetsmiljö då ljudnivån har en tendens att öka. Därför kan en snedvriden 
kommunikation lätt ske (Lisa).  

 
Tema 4. Könsfördelningen bland pedagogerna i skolan 
 
Jämnare könsfördelning utifrån behov 
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Könsfördelningen bland pedagogerna är något som diskuteras flitigt på arbetsplatserna 
runt om hos alla som vi har intervjuat. Alla pedagogerna anser att en jämnare fördelning 
av män och kvinnor är mycket viktig, …en jämnare könsfördelning bland pedagogerna, 
helst skulle det vara hälften av varje, barnen behöver få möta bägge…(Kajsa). Två 
pedagoger lyfter fram att det är bra för barnen men även att pedagogerna behöver få se 
hur både män och kvinnor agerar och interagerar. Två pedagoger lyfter vikten av att 
barnen får se att både män och kvinnor kan jobba i skolan och även jobba tillsammans 
och samarbeta. Två pedagoger tar upp att samhället ska vara jämställt och då är det även 
viktigt att skolan speglar detta. Två pedagoger anser att mäns frånvaro i skolan leder till 
att pojkar inte ser att män arbetar som pedagoger vilket kan få till följd att pojkar inte 
söker sig till pedagogyrket som vuxen, det är viktigt att få se att både män och kvinnor 
kan jobba tillsammans i förskolan, att det inte är ett kvinnoyrke och att män inte bara har 
yrken som traktorförare (Lisa). 
 
Åtgärder 
 
Alla pedagogerna lyfter två viktiga aspekter för att kunna skapa en jämnare 
könsfördelning i skolan. Den första innebär att lönerna måste höjas för att få in fler män 
och den andra aspekten är att om det finns fler män i skolan så kommer pedagogernas 
löner att höjas.  
    

…det är jätteviktigt att skapa en jämnare könsfördelning bland pedagogerna och för 
att detta ska kunna ske tror hon det måste ske en statushöjning över yrket, 
exempelvis genom att höja lönen (Lisa).  

 
Två pedagoger anser att detta även skulle kunna ske med hjälp av att prioritera män vid 
nyanställningar.  

 
En jämnare fördelning av pedagoger skulle kunna ske med hjälp av att kvotera in 
män i skolan eftersom det ser ut som det gör, skolan bör spegla samhället i övrigt 
och då borde skolan prioritera män vid jobbansökningar (Max). 

 
7.1.3 Analyssteg 3 
 
Manliga pedagogernas avvikande syn gentemot kvinnornas 
   
När det gäller hur skolan ska kunna skapa en jämnare könsfördelning ansåg Kalle och 
Max att skolorna kan prioritera män vid nyanställningar, en slags kvotering. Detta menar 
de skulle kunna bidra till att skapa en jämnare könsfördelning.  
 
Max och Kalle anser att eftersom mannen är mer auktoritär får denne en större respekt 
hos eleverna. Respekten till en manlig pedagog leder till att skapa en lugnare 
lärandemiljö för både elever och pedagog.  
 
De lyfter även fram vikten av att sätta upp regler och riktlinjer för barnen så de vet vad 
som gäller samt förväntas av dem. 
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Vid omsorgsfulla situationer tröstar en manlig pedagog en flicka mer, använder en 
mjukare röst, medan vid samma eller liknande situation sker ett mera puschande till 
pojkarna, t ex kom igen, upp å hoppa.  
 
Kvinnliga pedagogernas avvikande syn gentemot männens 
 
Lisa och Kajsa nämner att det måste finnas män som arbetar i skolan för att kunna locka 
pojkar till att bli intresserade att söka sig till den pedagogiska verksamheten.  
 
Lisa och Kajsa anser även att kvinnor är mer omsorgsfulla mot alla barn oavsett kön.  
 
7.2 Resultat elevintervjuer 
 
7.2.1 Analyssteg 1- Sammanfattning av intervjufrågorna i intervjuguiden (se bilaga 2)  
 
Intervju med pojke 9 år (Nils)     
 
Han tycker att han bemöts på ett bra sätt av både manliga och kvinnliga pedagoger samt 
att de är snälla. Däremot säger han om han fick välja mellan att undervisas av en kvinnlig 
eller manlig pedagog skulle han välja en manlig. Det han lyfter fram är att det känns bra 
och lite annorlunda att undervisas av en manlig pedagog eftersom han oftast har kvinnliga 
pedagoger. Idrottsintresset är något han lättare kan diskutera med en manlig pedagog och 
detta är något som han upplever roligt. I undervisningssituationer säger han att han oftast 
pratar lite mer och rör sig mer om det är en kvinnlig pedagog gentemot en manlig. Han 
säger att en manlig pedagog säger till snabbare om han pratar och att denne då höjer 
rösten. Vidare berättar han att en kvinnlig pedagog är lugnare i rösten och oftare frågar 
om han vill gå in och vila när han exempelvis gjort sig illa på rasten. Detta gör inte en 
manlig pedagog så ofta, istället försöker denne få en att vara med igen. När det gäller hur 
många pedagoger som jobbar på skolan så vet han inte detta men han nämner att det 
nästan bara är kvinnor. Han skulle vilja att det fanns lika många kvinnliga som manliga 
pedagoger på skolan eftersom han då skulle få se hur de båda gör i olika situationer. 
Däremot skulle han inte kunna tänka sig att arbeta som pedagog eftersom det inte är hans 
grej, istället vill han bli bilmekaniker som sin pappa.  
 
Intervju med pojke 9 år (Bert) 
 
Han berättar att både de manliga och kvinnliga pedagogerna bemöter honom på ett bra 
sätt och att de är mycket snälla. Även om han tycker om både manliga och kvinnliga 
pedagog skulle han helst vilja undervisas av en manlig pedagog. Han anser att han lättare 
kan prata med en manlig pedagog om sport och att det är roligt att undervisas av en man 
eftersom de nästan alltid har en kvinna som pedagog. När det gäller elevens sätt att bete 
sig i klassrummet så säger han att han pratar och rör sig mindre om han har en manlig 
pedagog. Detta pga att mannen säger till direkt om någon pratar för mycket och då med 
en hårdare och högre röst samt med ett bestämdare ansiktsuttryck. Han berättar även att 
en man pekar tydligare med handen vad de ska göra. En annan skillnad som han upplevt 
mellan en manlig och kvinnlig pedagog är att en kvinna tröstar mer och frågar om man 
vill vila medan en man oftast säger åt en att försöka bita ihop när man har gjort sig illa. 
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På hur många pedagoger det finns på skolan tror han att det finns cirka 30 stycken och av 
dessa är det ungefär 4 manliga. Han berättar att han skulle tycka det vore bra om det 
fanns lika många kvinnliga som manliga pedagoger på skolan, eftersom han då får träffa 
manliga pedagoger oftare och då se hur de är och beter sig. När han blir stor vill han 
arbeta som svetsare och arbeta på sin pappas företag, men pedagog vill han inte bli 
eftersom det ser jobbigt ut att hålla reda på alla elever.  
 
Intervju med flicka 9 år (Malin) 
 
Hon tycker att hon bemöts bra av både manliga och kvinnliga pedagoger och att alla är 
snälla. Fick hon däremot välja så skulle hon helst vilja bli undervisad av en kvinnlig 
pedagog eftersom hon anser att de kan berätta olika saker på ett enklare sätt samt att hon 
är van att bli undervisad av en kvinna. Hennes sätt att vara i klassrummet spelar ingen roll 
oavsett vilket kön pedagogen har, den enda skillnaden hon har upplevt mellan en kvinnlig 
och manlig pedagog är att en kvinna tröstar mer och med en mjukare röst, frågar hur man 
mår och om man vill gå och vila sig om hon har gjort illa sig. Hon berättar att en man ofta 
är inne på att få en att delta igen om man har gjort sig illa någonstans. När det gäller hur 
många kvinnliga och manliga pedagoger som arbetar på skolan har hon svårt att riktigt 
veta, men hon berättar att det är många fler kvinnliga pedagoger än manliga på skolan. 
Hon skulle vilja se att det är lika många kvinnor och män som arbetar på skolan, för att 
oftare få se hur manliga pedagoger är och agerar. När hon blir stor vill hon arbeta som 
frisör eftersom hennes mamma är frisör men hon kan även tänka sig att arbeta som 
pedagog då det ser roligt ut. 
 
Intervju med flicka 9 år (Åsa) 
 
Hon anser att hon bemöts likadant av både manliga och kvinnliga pedagoger och att dessa 
är mycket snälla. Om hon fick välja skulle hon ändå vilja bli undervisad av en kvinnlig 
pedagog eftersom hon är van att undervisas av en kvinna. Hon berättar även att hon är 
som hon alltid är oavsett pedagogens kön. De skillnader som hon har sett mellan en 
kvinnlig och manlig pedagog är att en kvinna använder sig av mjukare rörelser och röst, 
medan en man pekar rakare med armen och har hårdare röst. Ytterligare en skillnad anser 
hon är när någon har gjort sig illa, då är en kvinnlig pedagog bättre på att krama om och 
fråga om de behöver vila sig medan en manlig pedagog ofta klappar om en och säger 
kom ingen nu. Hon tror att det arbetar cirka 30 pedagoger på skolan och av dem är det 
bara några stycken som är män. Om hon fick välja skulle det vara lika många kvinnliga 
och manliga pedagoger på skolan eftersom då får man se hur båda beter sig. När hon blir 
stor vill hon arbeta med djur som hennes mamma gör, samtidigt kan hon även tänka sig 
att arbeta som pedagog eftersom hon då får möjlighet att lära ut saker till andra. 
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7.2.2 Analyssteg 2 
 
Tema 1. Könsfördelning av pedagoger 
 
Förebild 
 
Alla eleverna säger att det så gott som bara är kvinnliga pedagoger i skolan men däremot 
önskar de att det vore lika många manliga som kvinnliga pedagoger. Eleverna nämner att 
de vill se hur både kvinnor och män är och agerar i olika situationer.  
 
Val av pedagog 
 
Två elever säger att de helst föredrar att bli undervisad av en kvinna och två elever vill bli 
undervisad av en man.   
 
Yrkesval 
 
Alla eleverna vill i framtiden arbeta inom samma yrkesområde som någon av deras 
föräldrar är verksamma inom. Två av eleverna tillägger även att de kan tänka sig att 
arbeta som pedagog trots att inte någon av deras föräldrar gör det. De övriga två kan inte 
tänka sig att arbeta inom skolan. 
 
Tema 2. Skillnader mellan manliga och kvinnliga pedagoger i skolan 
 
Förhållningssätt 
 
Två elever pratar och rör sig mer om de har en kvinnlig pedagog.  
 
Kommunikation och bemötande 
 
Vid olika situationer som kan uppstå på skolan exempelvis när en elev har gjort sig illa 
och är ledsen, då är alla eleverna överens om att kvinnor är mer omsorgsfulla jämfört 
med männen som är mera pushande i sitt bemötande. Två av eleverna tar upp att manliga 
pedagoger använder ett rakare kroppsspråk på så sätt att de pekar med hela handen rakt 
ut. 
 
Tema 3. Likheter mellan manliga och kvinnliga pedagoger i skolan 
 
Pedagogens egenskaper 
 
Alla eleverna är överens om att både manliga och kvinnliga pedagoger är snälla. 
 
Kommunikation och bemötande 
 
Alla eleverna anser att de bemöts på ett bra sätt av både manliga och kvinnliga 
pedagoger. Två elever beter sig på samma sätt oberoende på vilket kön pedagogen har. 
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Alla eleverna anser att manliga pedagoger har ett hårdare tonläge och höjer rösten oftare 
för att markera att något är fel och därmed inte accepteras. 
 
7.2.3 Analyssteg 3 
 
Pojkarnas avvikande syn gentemot flickornas  
 
Bert och Nils vill bli undervisad av en manlig pedagog om de fick möjlighet att välja. 
Pojkarna lyfter fram gemensamma intressen och att det är annorlunda och roligt, som 
viktiga faktorer i valet av pedagog.  
 
Både Bert och Nils blir rörligare och småpratar mer om de undervisas av en kvinna 
gentemot en man. Pojkarna menar att männen säger ifrån i ett tidigare skede om någon 
småpratar eller inte sitter still. 
  
Bert och Nils vill i framtiden arbeta med liknande arbeten som deras pappor har och de 
kan inte tänka sig att arbeta som pedagog. 
 
Flickornas avvikande syn gentemot pojkarnas 
 
Malin och Åsa vill bli undervisad av en kvinnlig pedagog om de fick möjlighet att välja. 
Flickorna nämner som skäl att de är van att få undervisning av en kvinna.  
 
Båda flickorna säger att deras sätt att vara inte spelar någon roll oavsett pedagogens kön.  
 
Malin och Åsa nämner att de vill arbeta inom samma yrkesområde som deras mammor 
gör, samtidigt kan de tänka sig att arbeta som pedagog. 
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8. Diskussion 
 
I diskussionen kommer vi att diskutera tillförlitligheten och giltigheten, den empiriska 
metoden och resultatet som framkommit. Vi redogör även vår syn över hur framtida 
forskning kan tänkas se ut.   
 
8.1 Reliabilitet och Validitet 
 
Patel & Davidsson (2003) beskriver reliabilitet som hur tillförlitligt något är. De menar 
att ur ett resultat som man har fått fram så finns det både tillförlitligt och icke tillförlitligt 
material. Detta kan bero på brister i undersökningsmetoden samtidigt som det påtalas att 
det inte alltid går att styra över alla faktorer. Patel & Davidsson menar att validitet 
handlar om hur giltigt hela forskningsarbetet är. Det handlar om att ha en god validitet 
genom det kvalitativa forskningsarbetets alla delar, vilket innefattar att ha en förståelse av 
det som ska undersökas.  
 
Vår studie anser vi håller en hög reliabilitet och validitet. Reliabilitet; att pedagogerna 
fick hem intervjufrågorna en vecka i förväg för att kunna sätta sig in i ämnet, på det sätt 
som vi ställde intervjufrågorna, att frågorna kom i en bestämd ordning, att vi fick svar på 
frågorna, bandspelaren för att återskapa exakt vad intervjupersonen sade vid 
analysarbetet, att vi kände eleverna och att vi intervjuade pedagogerna i deras hemmiljö 
för att de skulle känna sig trygga. Validitet; att vi ställde intervjufrågorna utifrån syftet, vi 
fick höra båda könens syn i ämnet, intervjuerna med pedagogerna skedde i hela 
åldersspannet och de pedagoger som vi intervjuade hade erfarenhet av både förskola och 
grundskolans tidigare år.    
 
8.2 Metoddiskussion 
 
Vi har använt oss av den empiriska metoden intervju. Denna metod ansåg vi var bäst 
lämpad att använda för att kunna skapa oss en förståelse om ämnet och därmed uppnå 
vårt syfte, som är att synliggöra, analysera och beskriva likheter och skillnader mellan 
kvinnliga och manliga pedagoger i förskolan och upp till skolår 6, samt om och på vilket 
sätt detta inverkar på barns lärande. Genom att vi använde intervju som empirisk metod 
så kunde vi uppnå vårt syfte på ett tillförlitligt och giltigt sätt.    
 
Valet att skicka intervjufrågorna i förväg till pedagogerna var uppskattat då de kände att 
de hade tid innan intervjun att sätta sig in i ämnet. Vi vet att detta sätt skapade en trygghet 
hos pedagogerna vilket i sin tur gav oss bra och relevant information. De intervjufrågor vi 
hade och upplägget på dessa var väl bearbetade och svarade bra mot vårt syfte. Samtliga 
pedagoger lyfte fram att det var bra och relevanta intervjufrågor.  
 
Bandspelaren som vi använde oss av vid intervjuerna var till stor hjälp när vi skulle gå 
igenom och analysera varje intervju. Varje intervju tog cirka en timme och utan 
bandspelarens hjälp hade intervjuerna med all sannolikhet inte blivit lika bra. Utan 
bandspelaren hade intervjuerna blivit mycket långa, sönderryckta samt att samspelet 
under intervjuerna hade försvårats om vi blivit tvungna att anteckna vad som berättades 
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under intervjuerna. Ifall vi inte hade använt oss av bandspelaren anser vi att studien 
kunnat bli mindre tillförlitlig eftersom möjligheten att kunna gå tillbaka och kolla vad 
som verkligen framfördes under intervjun inte finns.  
 
Pedagogintervjuerna genomfördes i fyra skolor och dessa var fördelade över två 
kommuner i Norrbotten. Detta gjorde vi för att få en högre reliabilitet och validitet i 
studien. Elevintervjuerna genomfördes på en femte skola in en av kommunerna där de 
arbetade åldersintegrerat, där hade eleverna fått undervisning av både manliga och 
kvinnliga pedagoger. Om inte eleverna hade fått möta båda könen i undervisnings-
situationer så hade en snedvriden syn kunnat påverka elevernas svar. Trots att de i denna 
skola jobbade åldersintegrerat så skedde detta inte hela dagarna, vilken betydelse detta 
kan ha haft på elevernas svar är svårt att säga. Nämnas kan att elevernas klassföreståndare 
i detta fall var en kvinnlig pedagog och i vilken utsträckning detta påverkat eleverna är 
också svårt att veta. Valet av personer till elevintervjuerna grundades på att vi sedan 
tidigare hade en personlig relation till dessa och därför blev det just denna grupp. 
 
På förhand trodde vi att ämnet som vi valt att forska inom skulle kunna upplevas som 
känsligt för pedagogerna att uttrycka sig helt ärligt i. Detta var något som vi inte märkte 
av, istället kom det fram information som många skulle kunna uppfatta som känslig. Med 
tanke på detta var det även intressant att samtliga pedagoger nämnde fler skillnader 
gentemot likheter mellan pedagogernas kön. 
 
8.3 Litteraturanalys 
 
Vi har använt oss av både svensk och utländsk litteratur och vi har försökt att få en 
spridning bland olika forskare inom ämnet. Framförallt har vi använt oss av nyare 
vetenskaplig forskningslitteratur, men även av äldre och detta för att få se vad som sagts 
tidigare inom ämnet. Inom detta forskningsområde är det en stor majoritet kvinnliga 
författare och forskare och hur detta påverkar innehållet i litteraturen kan vi inte säga med 
säkerhet. Vad som dock framkommit under arbetets gång när vi letat och bearbetat 
litteratur är att det är mest kvinnor som intresserar sig för området i fråga.  
 
8.4 Resultatdiskussion 
 
I studien framkom det att både män och kvinnor var med och startade igång olika 
aktiviteter som t ex lekar. Däremot är inte kvinnorna med och deltar i samma utsträckning 
som männen. Vi har själva fått se att detta är vanligt förekommande ute på skolorna och 
istället gäller det att man som pedagog, oavsett kön, är delaktig i barnens lekar i större 
utsträckning eftersom detta påverkar fler barn till att bli mer delaktiga i lekar. Vi anser 
även att man som pedagog måste visa att det är tillåtet och helt naturligt att delta i både 
”flick- och pojkaktiviteter”, visa att det är helt okey att bryta traditionella könsmönster. 
Helmadotter (1989) anser att det är bra om både manliga och kvinnliga pedagoger kan 
delta i olika aktiviteter för att på så sätt försöka bryta traditionella könsmönster hos 
barnen. Hon menar att det bästa vore om en man leder en aktivitet som anses vara 
kvinnlig och att kvinnorna gör tvärtom.  
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Vår undersökning och tidigare forskning visar att manliga pedagoger tycker närhet och 
beröring upplevs som känsligt och jobbigt eftersom de vet att detta kan misstolkas av 
andra personer i anknytning till skolan. Däremot såg kvinnorna inte detta som något 
problem utan de kunde vara omsorgsfulla på ett nära sätt. Vi anser att männen måste 
försöka visa en mer omsorgsfull sida eftersom barnen behöver detta i de tidigare åren. 
Lundström (2008) skriver om detta i sin studie som visar att kvinnliga pedagoger tyckte 
det var roligt att barnen visade ömhet, gav kramar och ville sitta i deras knä. Manliga 
pedagoger intog däremot medvetet en försiktigare fysisk närhet p.g.a. eventuell sexuell 
misstänksamhet. Precis som ovan nämnt så har vi själva fått se och erfara att detta är 
verkligheten.  
 
Studien visar att manliga pedagoger har större auktoritet hos eleverna än vad kvinnliga 
pedagoger har. Auktoriteten medför att eleverna är mer stillsamma och småpratar mindre, 
vilket bidrar till att skapa en bättre lärandemiljö. Utifrån egna erfarenheter av kvinnliga 
och manliga pedagoger under skoltiden så har vi upplevt att klassen är lugnare och får en 
bättre arbetsro om det är en manlig pedagog. Vi anser att kvinnor behöver bli lite mer 
som männen i fråga om auktoritet eftersom det enligt resultatet visar att en lugnare 
lärandemiljö skapas. Helmadotter (1989) styrker detta genom att ta upp att där det finns 
manliga pedagoger så är pojkarna lugnare. Hennes undersökning visar även att 
personalen provocerades mindre av både pojkar och flickor om det finns manliga 
pedagoger på skolan.  
 
Vi anser att det skiljer sig i kvinnors och mäns sätt att kommunicera med barn men även 
rent allmänt, det vi har upplevt är att män har både ett rakare kropps- och verbalare språk. 
Resultatet i undersökningen visar även på detta då både pedagogerna och barnen lyfter 
fram att manliga pedagoger har en rakare och tydligare kommunikation jämfört med 
kvinnliga pedagoger, vilket medför att manliga pedagoger får en större auktoritet hos 
barnen. Swärd, D (se bilaga 3) säger att män har ett rakare och tydligare kroppsspråk än 
vad kvinnor har, vilket skapar en större auktoritet. Han menar även att kvinnor använder 
sig av många små kroppsspråksrörelser i kommunikationen jämfört mer vad män gör. 
Swärd lyfter också fram vikten av att alla pedagoger använder sig av både det verbala 
samt kroppsspråket i sin undervisning för att öka intresset och förståelsen hos barnen. 
Detta menar han är speciellt viktigt i undervisningen med de yngre barnen.  
 
I resultatet visar det sig att pojkar tar mer plats gentemot flickorna och därför får pojkarna 
mer tid av pedagogen på grund av detta. Vilket även styrks av Stenberg (1997) som 
nämner att pedagoger har mer dialoger med pojkar och därför tar en större del av 
pedagogens tid. Detta har vi även upplevt själva, t ex under den verksamhetsförlagda 
utbildningen samt från vår egen skolgång. I alla pedagogintervjuerna framkom det att 
pedagogerna använde ett annat språk och röstläge i samtal med flickor gentemot pojkar. 
Lorentzi & Rauman Krohn (2007) skriver att pedagoger oavsett kön använder en grövre 
röst mot pojkar gentemot flickor. I stället gäller det att försöka vara könsneutral vid 
kommunikation med barnen. Utifrån egna erfarenheter har vi även märkt av detta själva 
på så sätt att vi använder en mjukare röst vid kommunikationen med flickorna, detta är 
något som man som pedagog bör fundera över och vad det får för konsekvenser.  
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Resultatet visar att oavsett pedagogens kön så lyfts det fram att alla pedagoger måste 
arbeta efter skolans mål, ha en varierad undervisning och ha en stor social kompetens för 
att möta samtliga barns behov. Vi personligen tycker att den sociala kompetensen är den 
som ska väga tyngst vid antagningen till lärarutbildningen eftersom utan den har man 
svårt att kunna förmedla den inhämtade kunskapen vidare till barnen, samt svårt för att 
bemöta barnen och övrig personal på ett bra sätt. Med tanke på hur lärarutbildningen ser 
ut idag kanske ett sätt att skapa status över yrket och förtroende för pedagogerna vore att 
ha ett personligt samtal vid antagningen till högskolan, detta för att kunna bedöma 
personens lämplighet till yrket. Detta sätt används exempelvis i polisen 
antagningsprocess och den verkar fungera bra. Både läraryrket och polisyrket kräver att 
personen har en stor social kompetens och då är frågan varför lärarutbildningen saknar 
denna del i urvalsprocessen vid antagningen?    
 
Resultatet visar att alla i skolan, både pedagogerna och barnen, vill att det ska vara en 
jämnare könsfördelning bland pedagogerna. Detta kan uppnås på olika sätt, exempelvis 
säger de två manliga intervjupersonerna att en kvotering av män borde tillämpas vid 
nyanställningar. Vi anser det gäller att göra yrket attraktivt för männen och då kan ett sätt 
vara att kvotera in män i läraryrket, precis som inom polisyrket, detta för att skapa en 
jämnare könsfördelning på ett snabbt sätt. Däremot tror vi inte det spelar någon roll att 
kvotera in män på lärarhögskolan eftersom det är ett så pass svagt intresse bland män till 
att vilja bli pedagog i de yngre skolåren. Medan Stenberg (1997) anser att det kan vara ett 
alternativ för att skapa en jämnare fördelning bland pedagogerna ute i skolorna. I vår 
undersökning har det även framkommit att pedagogerna tror att med fler män i skolan 
ökar möjligheten till högre löner. En annan viktig aspekt som lyfts fram är att lönen 
måste höjas för att män ska söka sig till läraryrket. Vi anser precis som pedagogerna att 
en stor och viktig faktor för att läraryrket ska locka manliga sökande är att göra yrket 
attraktivt genom att t ex höja lärarlönerna. Som det ser ut idag är läraryrket ett lågavlönat 
yrke jämfört med andra yrkeskategorier, detta i sin tur menar vi påverkar situationen till 
att se ut som den gör.  
 
Resultatet och tidigare forskningen visar att elever behöver en blandning av manliga och 
kvinnliga pedagoger för att få se hur båda könen agerar och interagerar i olika situationer. 
Gannerud (2001) påtalar vikten av att barnen får se och möta båda förebilderna i skolan. 
Hon menar att det blir speciellt viktigt för pojkar att få möta manliga förebilder i skolan 
eftersom det är de som oftast saknar sina fäder. I skolan så har vi upptäckt att man som 
manlig pedagog blir uppskattad av flickor, pojkar och personal, men rent allmänt verkar 
pojkarna uppskatta ens närvaro mest vilket vi anser beror på att barnen möter mest 
kvinnor i skolans värld. Detta stämmer bra in på vårt syfte med studien som är att 
synliggöra, analysera och beskriva likheter och skillnader mellan kvinnliga och manliga 
pedagoger i förskolan och upp till skolår 6, samt om och på vilket sätt detta inverkar på 
barns lärande.  
 
Rithander (1991) säger att de olika inlärningsteorierna är viktiga att ha kunskap om för att 
kunna förstå hur pojkar och flickors identitet utvecklas. Hon tar även upp att dessa teorier 
är viktiga att känna till för att pedagogen ska låta barnen prova nya roller. Med tanke på 
all viktig och relevant information som teorierna tar upp om hur barnens könsidentitet 
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skapas anser vi det är av stor vikt att pedagogerna är väl förtrogen med dessa teorier samt 
att det är en jämn könsfördelning bland pedagogerna. Resultatet om elevernas framtida 
yrkesval som vi fick fram tror vi berodde på att könsfördelningen bland pedagogerna ser 
ut som den gör. Vi anser att i dagens skola har pojkar få manliga förebilder att se upp till 
och därför blir pedagogyrket inte aktuellt för många pojkar. Kvinnliga pedagogerna 
nämner bl. a att om det vore fler män i skolan så skulle pojkar få se att det är naturligt för 
även män att jobba i skolan. 
 
Vi har sett att det framkommit under studien att det är lättare för pedagogerna att lyfta 
fram skillnader gentemot likheter mellan pedagogens kön. Kanske tror vi det kan bero på 
att det är lättare att upptäcka och lägga märke till saker som skiljer sig åt mellan könen.  
 
Avslutningsvis kan nämnas att både tidigare forskning och vår studie har visat på att det 
behövs en jämnare könsfördelning bland pedagogerna med tanke på personalens och 
barnens behov. Den ojämna könsfördelningen bland pedagogerna i förskolan och upp till 
skolår 6 gör att pedagogerna måste reflektera över sitt betéende gentemot barnen.  
 
8.5 Fortsatt forskning  
 
Studien som vi har genomfört har gett oss en bra grund att stå på, både till vårt 
kommande yrkesliv samt underlag till vidare forskning kring ämnet. För vidare forskning 
anser vi den empiriska metoden observation är ett bra sätt för att studera pedagogernas 
agerande och interagerande med barnen i olika undervisningssituationer. Denna metod är 
dock tidskrävande vilket kan vara bra att känna till.  
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Intervjuguide till pedagogerna    Bilaga 1  
 
Vilken roll ser du att du har i barnens utveckling/lärande? 
 
Hur kommunicerar du (t ex verbalt, kroppsspråk…) i lärandesituationer?  
 
Har det någon betydelse för dig i ditt arbete att du är kvinna/man? På vilket sätt? 
 
Tycker du att det finns likheter och skillnader mellan manliga och kvinnliga pedagoger i 
deras sätt att undervisa, bemöta barnen? 
 
Vilka likheter anser du att det finns mellan en manlig och kvinnlig pedagog i deras sätt att 
undervisa, bemöta barnen? 
 
Vilka skillnader anser du att det finns mellan en manlig och kvinnlig pedagog i deras sätt 
att undervisa, bemöta barnen? 
 
Påverkar personalgruppens kön barnets (lärande, betéende…? Om, ja eller nej på vilket 
sätt? 
 
Tar du kontakt med barnen på olika sätt beroende på kön? (stå nära/långt ifrån, i sättet att 
ställa krav...) 
 
Vilket utrymme (tal, rörelse) får pojkar respektive flickor under dina lektioner (i 
procent…)? 
 
Hur skulle du önska att könsfördelningen såg ut bland pedagogerna? Motivera… 

Har du tidigare funderat på aspekten manlig respektive kvinnlig pedagog? Något ni 
diskuterar på arbetsplatsen? 

  



 
 
 

Intervjuguide till eleverna                           Bilaga 2                                     
    
På vilket sätt bemöts du av en kvinnlig respektive manlig lärare?  
 
Om du fick möjlighet att välja mellan att få undervisning av en kvinnlig- eller manlig 
lärare, vilken lärare skulle du välja? Motivera… 
 
Beter du dig annorlunda om du har en man eller kvinna som undervisar dig? Talar 
mindre/mer, rör sig mindre/mer, lugnare/stökigare?  
 
Har du upptäckt någon skillnad i hur en kvinnlig- respektive manlig lärare agerar i olika 
situationer i t ex klassrummet? Kroppsspråk, röstläge, pratar mindre/mer med 
pojkar/flickor 
 
Om du eller någon annan har gjort illa sig eller är ledsen av annan orsak, hur tröstar en 
manlig- respektive kvinnlig lärare då?  
 
Hur många män och kvinnor arbetar som lärare på skolan där du går? 
 
Hur skulle du önska att fördelningen bland lärarna såg ut på skolan? Motivera… 
 
Vad vill du arbeta med när du blir stor?  
 
Skulle du kunna tänka dig att arbeta som lärare? Motivera… 
 
 



 
 
 

            
Bilaga 3 

 
Intervju med Dan Swärd        
(Teaterdirektör, konstnärlig ledare samt föreläsare om kroppsspråk)  
 
Swärd (2008) menar att kroppsspråket utgör 80 % av informationsöverförandet och att 
kroppsspråket är socialt inlärt genom att en pojke har sett vad t.ex. sin pappa gör och en 
flicka har sett vad sin mamma gör. Kvinnors kroppsspråk består enligt Swärd av massor 
av små rörelser som t ex nickningar för att hela tiden bekräfta något fort och att män 
endast i slutet av t ex ett samtal tar ställning. Män har ett stelare ansiktsuttryck och 
kvinnor har mer ansiktsrörelser, vilket gör att fickor och pojkar måste få möta pedagoger 
av båda könen för att kunna lära sig båda kroppsspråken. Oavsett pedagogens kön måste 
denna använda en blandning av könens kroppsspråk i klassrummet. För att kunna ta del 
av båda sidor måste pedagogerna få möjlighet att se hur det andra könet agerar i olika 
situationer. Vidare säger Swärd att kroppsspråket hos en man och kvinna bygger på den 
tid vi var jordbrukare och att detta inte riktigt stämmer in på dagens samhälle. Han menar 
att det behövs ett underlag på cirka 3000 personer för att statistiskt kunna visa hur flera 
miljoner människor använder sitt kroppsspråk. Avslutningsvis sägs att pedagogiken 
måste byggas upp med både talet och kroppsspråket för att skapa intresse och förståelse 
och att detta särskilt är viktigt med de yngre eleverna. Swärd talar även om att det skiljer 
sig mellan en man och kvinnas sätt att kommunicera, se sammanställning nedan;  
 
Män: Bekräftar i slutet av t.ex. ett samtal, få rörelser men tydliga (mer auktoritärt), stelt 
ansikte, rakare inte lika beroende av bekräftelse (nu går vi och fikar), eftersom män oftast 
har ett säkrare kroppsspråk så talar de långsammare (Jag..heter.. Anders)  
 
Kvinnor: Bekräftar hela tiden med små nickningar under t.ex. ett samtal, många små 
rörelser, många ansiktsrörelser, vill ta i varandra, har ett högre tonläge i rösten, fnittrar 
för att för få bekräftelse på vad andra tänker (ska vi gå och fika hi hi?), pratar oftast 
snabbare, utrycker känslor, visar ömhet och socialt behöver de bekräftelse samt
 
 
 
 
 
 
 


