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1. Abstract 

Johan Samuelsson 

Mannens plats i skolan 

En studie om manliga pedagoger i skolans tidiga år 

The man’s place in school 

A study concerning male teachers working with young children 

 

     Antal sidor: 40 

 

In Sweden, the teacher profession’s status compared to other academic professions is 

constantly decreasing. It is low paid and a profession which requires many extra hours of 

preparing, managing paperwork and attending staff meetings or conferences. It is also a 

profession which women tend to choose to work with in much larger proportion than men do.  

 

The purpose of the study I’m conducting is to see if there are any differences between male 

and female teachers in terms of how they teach, if the pupils notice differences and also why 

few men choose to work with the younger pupils. To do this, I’m interviewing three male and 

three female teachers who are all currently working with pupils in elementary school. I’m also 

conducting a survey among the pupils of four different classes in two different schools, which 

involves 44 boys and 39 girls. The result shows that there are slight differences in teaching, 

which the pupils also have noticed. There are also a number of reasons why men avoid 

teaching at lower levels, among them the professions status. 
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2. Bakgrund 

Lärare är ett komplext yrke där det ställs krav vilka ibland kan anses som orimliga. Svenska 

lärare ska förhålla sig till de etiska grundtankar framkomna ur kristen tradition och de 

humanistiska värderingar vi ser som självklara i västvärlden. Samtidigt måste tolerans och 

öppenhet visas där fokus läggs på individualismens betydelse hos varje elev (Egidius 2005). 

Eleverna ska fostras till att bli demokratiska medborgare och skolan ställs ofta inför 

granskning och kritiska bemötanden. De flesta av oss har själva upplevt skolan och har 

sålunda åsikter och idéer om hur undervisning bör genomföras och hur skolan ska styras. Det 

som syns och hörs i media är numera ofta andras åsikter än lärarnas (Hjalmarsson 2009). 

 

Lärare anses ofta vara ett av de viktigaste yrkena i samhället, samtidigt har yrkets status 

sjunkit drastiskt de senaste 20 åren (Hjalmarsson 2009). Orsaken till detta är den utveckling 

som har skett avseende relationen mellan barn och vuxna i samhället. Den auktoritet som 

läraren en gång hade existerar inte på samma sätt längre. Detta innebär att det nu ställs högre 

krav på läraren som individ då de traditionella sätten att organisera sin undervisning och hålla 

ordning i klassrummet inte längre fungerar (Forsell 2005).  2012 införs en lärarlegitimation 

som anses kunna höja yrkets status då det idag finns flertalet verksamma lärare som inte har 

en kvalificerad utbildning för det arbete de har ansvar för. Debatten kring obehöriga lärare 

och lärares status har varit mycket aktuell de senaste åren i svensk media och många vill 

ventilera sin åsikt. Skolan är likt andra verksamheter som arbetar med omsorg, kraftigt 

kvinnodominerad och få män väljer att utbilda sig till lärare för de yngsta barnen. I en 

undersökning som gjordes av SCB var 75 % av samtliga lärare i grundskolan läsåret 

2007/2008 kvinnor (Hjalmarsson 2009). 

 

Relaterat till debatten gällande yrkets status och obehöriga lärare kan paralleller dras till 

debatten kring jämställdhet. Kan kvinnodominansen bland lärare i de tidiga åren ses som en 

jämställdhetsfråga i likhet med antalet män inom högre positioner i diverse företag? Försök 

till kvotering inom yrkesgrupper leder ofta till uppmuntran inom yrken som är dominerade av 

män medan det omvända inte prioriteras eller får uppmärksamhet i samma grad. Fördelarna 

med att ha ett könsjämställt arbetslag i en skola borde kunna ses som jämbördigt med 

fördelarna som så ofta nämns i debatten kring mansdominansen bland chefer. Män och 

kvinnor har olika idéer om hur arbetet ska genomföras och dessa ventileras lättare om antalet 

kvinnor och män är mer jämställt. Blank & Palmqvist (1998) menar att kvinnodominansen 
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bland lärare i de tidiga åren bara är en del av ett större problem, nämligen könsseggregeringen 

på hela arbetsmarknaden. Svaleryd (2007) menar i sin tur att jämställdhet är ett begrepp som 

bör läggas fokus vid ur ett helhetsperspektiv och ska inte ingå i ett sidospår eller alternativ 

metod som tas fram och används när det behövs. Det ska helt enkelt finnas som en naturlig 

plan i skolans arbete.  

 

När det handlar om grundskolans tidiga år är yrkets ansvarsområde och kunskapsområde 

annorlunda än för de lärare som arbetar med äldre åldersgrupper. Det handlar om att kunna 

fostra och ta ansvar för omsorg lika mycket som att förmedla kunskap. Yrket är starkt 

kvinnodominerat och ses ofta som ett naturligt val för kvinnor medan män får argumentera för 

sitt yrkesval på ett helt annat sätt. Noterbart är att arbetet med de yngsta barnen i början, innan 

industrialiseringen av samhället i mitten av 1800-talet, till största delen sköttes av män. Dock 

kom det sedan att behövas fler män inom industrin, kvinnorna fick ta över och här inleddes 

sålunda feminiseringen av yrket (Blank & Palmqvist 1998).  

 

Orsakerna till att så få män idag väljer att arbeta i skolans tidiga år är många och kretsar kring 

framförallt (men är inte begränsat till) status, lön, kvinnodominansen och fysisk kontakt med 

yngre barn. När det gäller status och lön är ett vanligt argument att yrket bör generera högre 

inkomst och respekt om man jämför med andra akademiska yrken som kräver en lika lång 

utbildning. Kvinnodominansen bland lärare i de tidiga åren är ett internationellt fenomen som 

bidrar till min nyfikenhet på vilka faktorer som ligger till grund för detta. Jag är därför 

intresserad av vad utländska lärare och forskare har för erfarenheter och teorier. 

  

Med tanke på denna överrepresentation av kvinnor och de faktorer som får män att avstå från 

yrket anser jag det intressant att undersöka detta vidare. Studien är intressant för alla lärare 

som är verksamma i de tidiga åren men framförallt för mig själv då nyfikenheten på 

problemet med för få män har växt ända sedan jag började min lärarutbildning. Vad som 

också är intressant är vad eleverna själva har för tankar kring betydelsen av pedagogens kön. 

Upplever de tydliga skillnader i t ex jargong, arbetssätt, regler och klassrumsklimat då de har 

lärare av olika kön? Det är även ur den här utgångspunkten lämpligt att göra en undersökning 

där man delar på pojkarnas och flickornas svar för att se om svaren skiljer sig åt. Ser t ex 

pojkar för- och nackdelar med en kvinnlig pedagog som inte flickor gör? Jag har som 

studieutgångspunkt att det finns skillnader mellan kvinnor och mäns sätt att arbeta i skolan 

och att det behövs fler män bland de yngre barnen. Denna utgångspunkt baseras på egna 
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erfarenheter från grundskolan då jag endast hade en manlig lärare de sex första åren. Jag anser 

att det är viktigt att betona att denna mansbrist som jag beskriver som ett problem, utgör min 

teori som grundar sig på att det vore en positiv förstärkning för både lärare och elever om det 

är mer jämställt bland antalet manliga respektive kvinnliga lärare. Sett ur en pedagogisk 

synvinkel finns det flertalet exempel på och argument för varför elever behöver möta lärare av 

båda könen. Blank & Palmqvist (1998) menar t ex att små barn behöver erfara och ta del av 

förebilder av både kvinnor och män. Om de oftare får se hur män och kvinnor samspråkar och 

delar ansvar höjer detta deras chans att långsiktigt tänka mer rättvist och jämställt gällande 

genusfrågan.  För min egen del spelade kvinnodominansen som jag själv upplevde mindre roll 

då jag fick möta väsentligt fler manliga lärare på högstadiet. Jag kommer att försöka beskriva 

hur de elever som ingår i min undersökning upplever manliga respektive kvinnliga pedagoger 

och undersöka om det existerar några skillnader. 
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3. Syfte och problemformulering 

Listan kan göras lång på attribut som kännetecknar den samhällsstereotypa mannen respektive 

kvinnan. Exempel på de attribut jag tänker på kan vara beteende, diskurs, klädsel eller 

värderingar. Skillnader mellan kvinnor och män har funnits och varit allmänt betraktade som 

självklara sedan urminnes tider. Vi uppfostrar pojkar och flickor till att bli män och kvinnor 

med tydliga riktningsanvisare mot vad som är lämpligt och passande för respektive kön. 

Skolan ska vara en plats där alla barn oavsett social, ekonomisk eller kulturell bakgrund ska 

behandlas på lika villkor och ha samma möjligheter och det gäller givetvis både pojkar och 

flickor. För mig ter det sig sedermera relativt naivt att tro att pojkar och flickor verkligen har 

samma förutsättningar. Svaleryd (2007) menar att det finns en bild av de två könen som gör 

att pedagoger, både kvinnliga och manliga sådana, behandlar pojkar och flickor olika. Denna 

bild har en lång historia och har målats upp av samhället. Människan har utvecklat ett system 

för att kategorisera varandra och där ingår kön som den absolut primära faktorn. 

Biologiska argument som t ex att kvinnorna är de som föder och ammar barn ligger ofta till 

grund för att kvinnor skulle vara mer lämpliga för barnuppfostran och lärare i skolans tidiga år. 

Att få män väljer att arbeta inom skolans tidigare år anser jag ha fler orsaker än den just 

nämnda. Orsaker som snarare beror på männens egna tankar kring yrket och dess status i 

samhället.  

Syftet med den här studien är att kartlägga och belysa de faktorer som gör att betydligt fler 

kvinnor arbetar med barn i skolans tidiga år. Vidare vill jag få fördjupad kunskap i hur 

eleverna själva påverkas av pedagogens kön. Anledningen till att jag har valt att skriva om 

ämnet är förutom det personliga intresset att förhoppningsvis få människor att tänka till när 

det gäller manliga och kvinnliga tillkortakommanden. Att bidra med kunskap i våra likheter 

och olikheter i arbetet med barn samt utforska de möjligheter och hinder som framförallt män 

stöter på som lärare i skolans tidiga år. Det ska bli intressant att se om mina egna 

föreställningar och hypoteser kring ämnet stämmer med resultatet. Jag har tagit fram tre 

frågeställningar som jag kommer arbeta med. 

 

 

 



 8 

4. Frågeställningar 

Följande frågeställningar kommer att behandlas: 

 Huvudfråga: 

 Varför väljer så få män att arbeta i grundskolans tidigare år? 

 

Följdfrågor: 

 

 Finns det tecken som indikerar att manlig och kvinnlig pedagogik skiljer sig 

åt? 

 Upplever elever själva skillnader mellan manliga och kvinnliga pedagoger? 
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5. Tidigare forskning 

 

5.1. Internationell forskning 

En intressant faktor gällande min undersökning är att det finns många utländska professorer 

och pedagoger som har forskat i ämnet. Jag anser att det vore synd att inte ta del av deras 

forskning då frågeställningarna till viss del hänger ihop. Sålunda är mitt fokus och 

intresseområde inte enbart riktat mot Sverige utan även i andra länder där grundskoleläraren 

befinner sig i jämbördig nivå och där en klar kvinnodominans bland lärarna existerar.  

 

Becky Francis har tillsammans med Christine Skelton, Bruce Carrington, Merryn Hutchings, 

Barbara Read samt Ian Hall publicerat en forskningsartikel i samarbete mellan fem olika 

universitet i Storbritannien. Syftet med artikeln är att belysa forskning och undersökningar 

som har gjorts gällande huruvida pojkar skulle gynnas av att ha manliga pedagoger. De har 

tillsammans även bedrivit en egen omfattande studie där elever i primary school (lågstadiet) i 

olika delar av England blev intervjuade och där lärare blev observerade i klassrummen samt 

intervjuade. Om man ser på andelen kvinnor och män bland lärarna bland yngre barn ser läget 

relativt likartat ut i England som i Sverige.  De har t.o.m. en nationell handlingsplan som går 

ut på att öka antalet manliga lärare med 20 % varje år, baserat på antalet föregående år 

(Francis m.fl 2008). Huruvida det är viktigt att det finns både manliga och kvinnliga lärare har 

förstås flera faktorer som spelar roll. I Francis m.fl. studie från 2008, där 307 elever 

medverkade, ansåg endast 15 % att det skulle vara bättre om de hade en lärare av motsatt kön. 

Värt att notera är även att majoriteten av de elever som uttryckte denna åsikt var pojkar som 

önskade undervisning av en kvinnlig lärare. Utöver detta gav studien inga större indikationer 

på att elever upplever skillnader mellan manliga och kvinnliga lärare utan fokus på vad som är 

viktigt och vad de faktiskt uppmärksammar är andra faktorer än könet på läraren (Francis 

2008).  

 

Avhandlingen Let’s hear it from the males: Issues facing male primary school teachers från 

2005, skriven av Penni Cushman vid University of Canterbury, är en studie som fokuserar på 

de faktorer som påverkar mäns beslut att inte arbeta i grundskolans tidiga år. Faktorerna i sig 

håller män borta från verksamheten men är också till viss del hinder hos de lärare som 

befinner sig i arbete. Som titeln på avhandlingen antyder, är studien grundad på intervjuer 

med män som arbetar i grundskolans tidiga år och efter det som sägs i intervjuerna är det den 
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låga lönen, statusen, kvinnodominansen och omsorg av barn det som håller män borta från 

läraryrket på tidig grundskolenivå. 

 

Christine Skeltons Male Primary Teachers and Perceptions of Masculinity, publicerad 2003 i 

Educational Review, är en rapport efter en undersökning som gjordes hos personer som höll 

på att utbilda sig till lärare i lower primary (årskurs 1-3) och upper primary (årskurs 4-6). 

Undersökningen bestod av en enkät som behandlade frågor kring män och kvinnor i skolans 

verksamhet, t ex ”en karriär inom läraryrket i skolans tidiga år passar både kvinnor och män”. 

De svarande skulle sedan gradera hur pass mycket de höll med i påståendet. Enligt de som 

blev intervjuade bör läraryrket ses som könsneutralt och det ska inte spela någon roll om man 

är man eller kvinna. De visade en osäkerhet gentemot frågan huruvida eleverna påverkas på 

olika sätt beroende på lärarens kön men var däremot övertygade att manliga lärare har en 

positiv inverkan hos pojkar med attitydsproblem. 

 

5.2. Nationell forskning 

Kvinnlig och manlig pedagogik och orsaker till kvinnodominansen i grundskolans tidiga år 

har det skrivits mycket om i Sverige. Jag hittade flertalet relevanta verk som behandlar ämnet 

som min studie syftar på. Jag kommer även referera till källor vars innehåll och syfte ligger 

längre ifrån det min studie undersöker då jag anser att det är relevant att ta hänsyn till de 

generella teorier om lärande och samspelet i skolan som har behandlats tidigare under min 

utbildning, oavsett vilken studie man bedriver.  

 

I Maria Hjalmarssons avhandling Lärarprofessionens genusordning från 2009 studeras och 

kartläggs ämnet genom intervjuer med pedagoger såväl som med en enkät. Studien fokuserar 

mycket på relationer mellan lärare, elever, föräldrar och förväntningar på vad som är manligt 

respektive kvinnligt. Kvinnor och mäns olikheter och förutsättningar för att bedriva 

undervisning diskuteras och anknytningar till internationell såväl som nationell forskning görs. 

Då det handlar om likheter och skillnader i arbetssätt, oavsett yrke, upplevs ofta män som mer 

konkreta och beslutsamma medan kvinnor föredrar att föra djupare diskussioner och verkligen 

reda ut saker och ting. Kvinnor ser helst att alla är överrens för att tillgodose samtligas vilja 

och ses ofta kvinnliga ledare som svårare och ineffektiva. En kvinna i Hjalmarssons (2009) 

studie hävdar att detta fenomen härstammar långt tillbaka i tiden då männen jagade för sin 

överlevnad och att det skulle på så vis sitta i mäns gener att handla rationellt. Som manlig 
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lärare har man således mindre tålamod för irrationella beteenden i klassrummet och säger 

sålunda ifrån snabbare och oftare än vad en kvinnlig lärare i samma position hade gjort. 

Kvinnliga lärares arbetssätt beskrivs ofta som bra organiserat och fokus läggs på omsorg men 

kvinnor tenderar ha svårare att hantera stökiga pojkar. Manliga lärares arbetsätt markeras av 

tydliga gränser för vad som gäller men upplevs också som roligare. Dessa två beskrivningar 

kommer från en studie som Hjalmarsson (2009) hänvisar till där vuxna lärarstudenter fick 

beskriva sina erfarenheter av kvinnliga och manliga lärare från sin egen skolgång. 

 

Antologin Manlighet i fokus, under redaktion av Marie Nordberg, behandlar ämnet 

maskulinitet och hur relativt begreppet kan vara. Ett av avsnitten som är skrivet av Robert W 

Connell, fokuserar på pojkar i skolan och hur de oftare är inblandade i frågor som berör 

disciplin än flickor. Andra frågor om insatser mot pojkar och var och hur begreppet 

maskulinitet formas diskuteras i anslutning till tidigare forskning. Beskrivningar görs även 

huruvida antaganden gällande pojkar, flickor, maskulinitet och femininet kan anses sanna 

eller inte. 

 

I likhet med Penni Cushmans avhandling Let’s hear it from the males: Issues facing male 

primary school teachers behandlar rapporten Vilken man vill bli lärare?! från 1998, skriven 

av Anders Blank och Hans Palmqvist, de orsaker som gör att män väljer andra yrken än lärare 

i de tidiga åren men också lite allmänna begrepp såsom jämställdhet och könssyn. 

 

Göran Ahrne & Christine Roman & Mats Franzéns Det sociala landskapet är en bok som tar 

upp hur samhället historiskt har formats och där bl.a. könsskillnader analyseras och diskuteras. 

Den är i sig skriven ur ett helhetsperspektiv men vissa delar ur verket är intressant och kan 

appliceras till min studie.  

 

Abram De Swaans bok Mänskliga samhällen samt Philip Hwang & Björn Nilssons 

Utvecklingspsykologi är två vetenskapliga källor som bl.a. behandlar skillnader mellan 

kvinnor och män och hur samhället har utvecklats, vilket jag anser adekvat till min studie.  
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6. Teori – Läraryrket 

 

6.1. Genusordningen 

Innan vi föds utvecklas några få gener i olika riktningar som avgör om vi blir en man eller en 

kvinna. Dessa skillnader brukar kallas för biologiska könsskillnader. I det sociala samspelet 

mellan människor har könsskillnaderna vidare lett till benämningen genusskillnader. 

Genusskillnader har sålunda inget med klassificering av kön att göra utan snarare hur 

respektive kön handlar (De Swaan, 2004). Det maskulina kännetecknas ofta av aggressivitet, 

dominans och förmågan att vara konkurrensinriktad medan det feminina är inriktat på 

empatiska attribut som omsorg och vårdnad (Hwang & Nilsson 2006). Hellman (2005) menar 

att den ofta traditionella, stereotypiska bilden av maskulinitet är inte den vanligast 

förekommande typen av hur män verkligen är och agerar. Vidare är denna form av 

maskulinitet ofta missvisande och de flesta män reagerar negativt när den nämns som hur en 

riktig man ska vara. Däremot är det ofta viktigt för män att särskilja sig själva från det 

feminina och det är en egenskap alla slags maskuliniteter besitter (Hellman, 2005). Då antalet 

manliga lärare är så få i skolans tidiga år har de manliga lärare som arbetar med de yngre 

barnen rollen att vara en manlig förebild medan kvinnliga lärare är en i mängden. Männen i 

Cushmans (2005) intervjuer uttrycker sig hur de ofta tänker på att de måste agera ”properly 

masculine” d.v.s. regelrätt manligt. Att de uppför sig likartat med det som vanligen associeras 

med det manliga könet. Detta upplevs således som ett hinder hos män. Män som väljer att 

arbeta med yngre barn, får ofta sin maskulinitet ifrågasatt och måste därför visa upp denna s.k. 

regelrätta manlighet för att upprätthålla sin ställning som man (Skelton, 2003). Enligt Connell 

(2005) finns det en s.k. hegemonisk maskulinitet som anses vara den rätta och de män som 

utövar den är riktiga män. Skelton hänvisar vidare till småskaliga studier som visar att 

kvinnliga kollegor känner sig obekväma då män bedriver ’kvinnliga’ sysslor och vill då 

påpeka att de måste vara en manlig förebild för barnen. Män som visar upp feminina 

egenskaper och värderingar uppfyller således inte de krav som den hegemoniska 

maskuliniteten förespråkar och är därmed inte riktiga män (Havung, 2005). Att vara en manlig 

förebild nämns även av intervjupersonerna i Cushmans (2005) studie som ett hinder för män 

att arbeta som lärare bland yngre barn. Anledningen är att det inte finns en tydlig beskrivning 

över hur denna förebild ska se ut och hur den ska agera, d.v.s. vad som förväntas visas upp av 

männen. Huruvida man som man ska agera typiskt manligt eller om man ska visa upp en mer 

feminin sida för att visa för eleverna att män kan vara lika omsorgsfulla som kvinnor. Havung 
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(2005) påpekar hur manliga lärare således får ett dubbelt uppdrag i sin yrkesroll och hur män 

därigenom har en svårare arbetsuppgift. Att vara en manlig förebild är enligt Cushman (2005) 

avskräckande för framförallt yngre manliga lärare och menar att deras roll ofta uppfattas som 

en fadersfigur för de barn som saknar en närvarande far. Männen i Cushmans studie svarade i 

majoritet att förebildsfrågan är en faktor som har gjort att de har tagit ställning till hur de utför 

sina arbetsuppgifter. Däremot skilde sig deras svar på vad de antog vara ett bra handlingssätt 

för en manlig förebild. Enligt Hwang & Nilsson (2006) har barn som fostras till att bli 

androgyna, d.v.s. att de besitter både maskulina och feminina egenskaper, en klar fördel när 

de blir äldre och anses klara sig bättre. 

 

Informanterna i Cushmans studie uttryckte även att utöver den förebild som männen antags 

inneha för eleverna i klassrummet, blir män även sedda som lämpliga redskap i särskilda 

arbetsuppgifter bland kollegorna. De menar att kvinnliga lärare, som till antalet är i klar 

majoritet, ofta driver med manliga lärare. Dessa lingvistiska påhopp har allt som oftast en 

tydligt skämtsam ton men kan vara avskräckande för personer som är lättpåverkade. Bl.a. ges 

ett exempel av en manlig lärare som ansågs bli behandlad som ett barn av sina äldre kvinnliga 

kollegor. Utöver detta uttrycker de även missnöje över att alltid antas göra alla fysiskt 

krävande uppgifter som dyker upp: 

 

I get all the physical jobs. Lifting. Like we were 

running a conference, and we had to lift computers in 

and out of a truck, and there were only three males 

doing it, and there were 28 on the staff. It didn’t add 

up. And there was no choice. I thought, “Hey, there 

are a lot of women around here who are stronger than 

me.”(Cushman, 2005 s234). 

 

Förväntningar från kvinnliga lärare att detta är en uppgift som passar männen grundas på 

uppfattningen att män är fysiskt starkare än kvinnor. Detta gör att män även antas vara bättre 

på att handskas med disciplinära åtgärder, trots att fysiska bestraffningar av elever inte längre 

existerar i skolan (Cushman 2005).   

 

Enligt Ahrne (2003) har begreppen femininitet och maskulinitet under åren genomgått 

förändringar. Det som förut ansågs kvinnligt görs idag i större utsträckning av män och vice 

versa. Gränsöverskridningar inom arbetssysslor i och utanför hemmet sker med allt större 

frekvens. Det ligger däremot fortfarande flertalet förväntningar kvar för vad som anses 

kvinnogöra och för vad som anses mansgöra. Pojkar och flickor uppfostras fortfarande, om 
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inte till lika hög grad, till de stereotypiskt korrekta arbeten de är lämpliga för. Skolan är helt 

enkelt bara en del av den könssegregering som existerar i samhällets samtliga skikt. Vidare 

menar Ahrne (2003) att ungdomars val av utbildningar speglas av den ålder de lever i med 

påttryckningar från vänskapsomkretsen. Det är en av förklarningarna till att män i högre grad 

(då de är mer konkurrensinriktade) väljer utbildningar som leder till arbeten inom den privata 

sektorn. Kvinnor å andra sidan väljer i större utsträckning omsorgsinriktade arbeten inom den 

offentliga sektorn där vi bl.a. hittar skolan. Det som föreligger svårt, enligt Ahrne, är att 

förändra rekryteringsmönstret till dessa utbildningar då dominansen av det motsatta könet 

fungerar repellativt. Då det gäller mäns situation i skolans tidiga år stämmer dock inte denna 

teori. För män ter det sig emellertid lättare att överskrida gränserna och jobba inom ett yrke 

som anses kvinnligt än tvärtom för kvinnorna. Problemet är här att mannen oftast framställs 

som norm och det således är svårare för kvinnor att anpassa sig till mäns jargong och 

arbetssätt än tvärtom (Ahrne, 2003). Män som träder in på kvinnodominerade arbetsplatser 

bemöts oftare av positiva reaktioner medan kvinnor känner att sin könstillhörighet är ett 

hinder för dem. Det här har med en sak att göra, nämligen status. Den genusordning som 

föreligger i samhällets olika sektorer gör att de så kallade manliga positionerna värderas högre 

än kvinnornas (Ahrne, 2003). Då grundskolans tidiga år domineras kraftigt av kvinnor är det 

sedermera socialt bestämt att yrket ska ha lågt status. 

 

6.2. Status 

Anledningen till att kvinnor som vill arbeta inom yrken som anses manliga ofta upplever 

deras arbetssituation som svår är att det föreligger en tanke bland männen att deras yrke ska 

nedvärderas och minska i status ju fler kvinnor som gör entré. Det anses helt enkelt som 

hotfullt. Då mannen anses som norm, blir det sålunda en statushöjning för ett 

kvinnodominerat yrke ifall fler män väljer att arbeta där och sålunda är mäns erfarenheter av 

genusgränsöverskridande arbete i större utsträckning positiva (Hjalmarsson, 2009). Enligt 

Cushman (2005) är statusen på läraryrket starkt förknippat med den kunskapsnivå som krävs 

för att utfärda arbetet och hänvisningar görs till rapporteringar från 20-talet där följande citat 

hittas ’field of effort for the girl of average intellectual capacity and normal maternal 

instincts’. Intressant är här att det skrivs att det ska vara en kvinna, men inte vilken kvinna 

som helst utan en kvinna med ’normala moderliga instinkter’. Det fortsätter sedan med 

anknytningar till hur läraryrket är slöseri med tid för män och att det har ringa värde för dem.  
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Ju lägre ner i åldrarna sjunker dessutom statusen, vilket förklarar varför det finns fler manliga 

lärare på högstadiet och uppåt. En intervjuperson i Cushmans (2005) studie uttrycker denna 

statusstämpel på ett klart och tydligt sätt, baserat på en egen erfarenhet:  

  

The caretaker came in and he said, ”Gee, you’ve done 

well...” I said, “What do you mean?” He said, “Well you’ve 

gone from teaching the juniors and now you’re going to be 

sole charge teaching some of the Form 1 and 2 kids,” and he 

thought that was such a huge status jump. I think that men 

in the junior school have less status than men in the senior 

school, and I think that’s why you get more men going into 

intermediates… (Cushman 2005 s229-230). 

 

Cushmans studie, som är gjord i Nya Zeeland, visar att detta med statussänkningen är ett 

globalt problem för yrket som sådant. Intressant nog visade sig också i studien att kvinnor 

tenderar ge yrket högre status. De äldre männen i studien ansåg att status inte kan appliceras 

på en hel yrkesgrupp utan är en individuell bedömning som görs av läraren själv. Cushman 

menar att det beror på att de äldre lärarna var aktiva på den tid då föräldrars medverkan i 

skolans organisation och ansvar för elevernas skolgång var väsentligt mindre. En man i 

Cushmans studie uttrycker sitt missnöje över statussänkningen och menar att en stark faktor är 

just det ökade trycket och inflytandet från föräldrarnas sida. Insynen i yrket har genomgått en 

förändring som enligt honom har påverkat verksamheten negativt.  

 

Respekten för lärarna var för några decennier sedan större, hos eleverna såväl som samhället i 

övrigt. Det ökade elevinflytandet har lett till att lärarna har sjunkit i status då deras medel för 

att hålla ordning i klassrummen har hämmats. Den auktoritet som en gång fanns hos läraren är 

idag raderad och större vikt läggs på att arbeta flerstämmigt. Lärarnas saknad av befogenheter 

och rädslan för att bli anmäld har också bidragit till statussänkningen (Hjalmarsson, 2009). 

 

6.3. Socioemotionella egenskaper och fysisk kontakt med barn 

Att kunna ta hand om barn och visa öppenhet mot dem i form av medkänsla och fysisk 

närkontakt är en del av arbetet som lärare på tidig grundskolenivå. Enligt Cushman (2005) var 

denna närkontakt med barn ett bekymmer som genomsyrade intervjupersonernas tankar. 

Tankarna gällde den problematik män har med närkontakt med barn. Problematiken är att 

männen känner sig obekväma med att närma sig små barn då det inte faller lika naturligt som 

för kvinnor. Trots att det sällan förekommer fall där lärare döms finns det i bakhuvudet hos 

män att de inte ska vara för närgångna mot barn då rädslan finns att bli anklagad för pedofili 
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eller övervåld. Denna rädsla förstärks i lärarutbildningen i Nya Zeeland där det finns tydliga 

föreskrifter som säger att lärare bör undvika s.k. olämplig fysisk kontakt och att det utgör en 

risk varje gång man överhuvudtaget rör ett barn. Enligt Cushman (2005) finns det också en 

distinkt skillnad mellan män och kvinnor i det här avseendet. Kvinnor har i mycket större 

utsträckning ”rätt” att röra barn än vad män har. Detta gör att oavsett om en man besitter goda 

socioemotionella egenskaper och skulle kunna trösta en elev lika bra som en kvinna, hindras 

göra detta p.g.a. att han är en man. Denna osäkerhet och oro uttrycker en av 

intervjupersonerna i Cushmans studie: 

 

When I started, I was really paranoid, and I still am in a 

way. I won’t put my hand on a kid’s shoulder or anything 

like that. I’ve got a daughter at school, too, and she comes 

up and cuddles me, and all the kids see that. There was a 

situation when she hurt herself, and I gave her a cuddle, 

and then another little kid hurt herself and was crying her 

eyes out. And this little girl had just seen me cuddle my 

daughter and that was what she was expecting, but I 

couldn’t. I just had to stand back. (Cushman 2005 s236). 

 

Cushman hävdar att denna problematik finns på alla skolor då elever vars emotionella behov 

inte tillfredsställs i hemmet söks att tas om hand om av skolans vuxna. Att göra detta är en 

faktor som orsakar problem hos män då fysisk närkontakt är en del av tröstandet. Hur sedan 

manliga lärare hanterar detta varierar från situation till situation, beroende på vilket barn det 

gäller. Medias uppmärksamhet av de till antalet få fall där lärare har misshandlat barn menar 

Cushman har lett till att borde föräldrar, barn och pedagoger uppmärksammar mäns beteende 

runt barn. Manliga lärare hyser därför en rädsla över att bli anklagade för något de inte har 

gjort och avviker sålunda närkontakt med barn.  
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7. Metod 

I den här delen kommer jag att presentera vilken metod jag har valt att använda i mitt 

genomförande samt vad det finns för olika traditioner inom forskning. Utöver det kommer 

kritik att ges gällande lämpligheten över den metod jag valde. 

 

7.1. Kvantitativ och kvalitativ forskning 

Inom samhällsvetenskapen finns det enligt Bryman (2004) två starka forskningstraditioner, 

den kvantitativa samt den kvalitativa. Skillnaden mellan metoderna är att kvalitativ forskning 

försöker komma till ett resultat som visar hur något är, dvs. man beskriver med ord, medan 

kvantitativa forskningsresultat visar varför något är på ett visst sätt, genom att använda siffror. 

I kvantitativ forskning används mätningar genom undersökningar i form av enkäter, 

undersökningar som genererar en stor mängd behandlingsbar data. Intervjuer där endast ett 

fåtal utvalda medverkar hör till den kvalitativa forskningen som oftare inriktas på en mindre 

skala individer. 

 

För att söka svar på de frågeställningar jag har i den här studien kommer mitt arbetssätt att ske 

genom det kvalitativa forskningsområdet då jag strävar efter att få fördjupad kunskap i hur ett 

fåtal pedagoger upplever det problem som min studie handlar om. Däremot kommer den 

kunskap som avser elevernas perspektiv erhållas genom en mindre enkät. 

 

7.2. Hermeneutik 

Då det finns relativt mycket forskning inom det ämne min studie handlar om anser jag att en 

hermeneutisk ansats är lämplig. Hermeneutik är en tolkningsmetod. Ett tolkande synsätt är 

dessutom oftast förknippad med kvalitativa studier. Den absoluta motpolen till hermeneutiken 

är den positivistiska ansatsen, vilken används vid kvantitativ forskning där experiment, 

mätningar och formell logik (Bryman, 2004). 

 

7.3. Urval 

Då min studie bl.a. handlar om förhållandet mellan elever och lärare vill jag få information 

från båda håll. Enkätundersökningen genomfördes på två olika skolor i södra Sverige och 

involverar sammanlagt 83 elever där 44 är pojkar och 39 är flickor och samtliga går i årskurs 

sex. Jag valde dessa elever av huvudsakligen två anledningar. Den första är att de har gått 

några år i skolan och har därigenom mer erfarenhet än vad t.ex. en tredjeklassare. Den andra 
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anledningen är att det är bland de äldre barnen i grundskolans tidigare år som jag själv har 

varit verksam i, vilket förhoppningsvis leder till ett bättre diskussionsunderlag. Lärarna som 

blev intervjuade bestod av tre män respektive tre kvinnor. Informanterna var åldersmässigt 

varierande där den yngsta är 31 år och den äldsta 59. Fyra arbetar på samma skola där 

enkätundersökningen genomfördes och de andra på en närliggande skola. Antal år i 

verksamheten hos lärarna varierar också stort där den med kortast tid i yrket var tre år och den 

med längst tid 29 år. Urvalsmetoden som jag har valt är en s.k. bekvämlighetsmetod. Bryman 

(2004) definierar bekvämlighetsurvalet så här: ”Ett så kallat bekvämlighetsurval består som 

namnet antyder av sådana personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren.” 

Nackdelen med ett bekvämlighetsurval är att det är ett icke-sannolikhetsurval, d.v.s. resultatet 

är svårare att generalisera med alla andra som berörs i studien men inte gör sin röst hörd 

(Bryman, 2004). 

 

Intervjuerna genomfördes semi-strukurerat och i vissa fall liknade det mer en diskussion 

mellan mig och intervjupersonen, vilket överlag var positivt. Intervjumallen finns att se som 

bilaga A. 

    

7.4. Forskningsetiska principer 

Inom all forskning är det viktigt att den som forskar förhåller sig till de etiska principer som 

föreligger området. Det finns således vissa krav man måste följa. Dessa är informationskravet, 

samtyckestkravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I informationskravet ingår att 

man tydligt talar om för de som ska medverka vad som gäller. Med samtyckeskravet menas 

att informanterna måste godkänna att de själva vill vara med och då barn ska medverka krävs 

godkännande från vårdnadshavaren. Informanterna måste även få ta del av vilka villkor som 

gäller. I dessa villkor ingår t.ex. uppgiftsbehandlingen, det s.k. konfidentialitetskravet. Detta 

försäkrar deltagarna att de är anonyma och att materialet handskas på ett säkert sätt. Det sista 

kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att deltagarnas anonymitet förstärks genom att man 

förklarar vilket syfte uppgifterna har och vem som kommer att använda dem (Vetenskapsrådet, 

1997). Innan enkäten till eleverna delades ut var jag noggrann med att följa de 

forskningsetiska principerna och skickade således hem ett formulär till vårdnadshavarna där 

de fick godkänna sitt barns medverkande i studien. För att få bästa möjliga resultat var jag 

också noggrann med att förklara för eleverna hur viktig denna undersökning är och att de inte 

skulle hasta iväg svaren för att bli klara så fort som möjligt. 
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7.5. Metodkritik 

Den kvalitativa forskningens fokus kretsar kring beskrivning av processer och hur beteenden 

och mönster ständigt utvecklas. Man vill få djupare kunskap i hur specifika individers 

erfarenheter och detaljer och inte framföra bevis med hjälp av statistiska siffror. Reflektion är 

viktigare än raka svar. Subjektivitet är sålunda ett problem som kvalitativa studier ofta stöter 

på. Kvantitativa forskare menar att de som bedriver kvalitativa studier skapar en relation till 

undersökningsdeltagarna. Relationen leder till att studien blir mindre systematisk och fokus 

på det som är viktigt riskerar att åsidoläggas (Bryman, 2004). Vidare menar Bryman att 

kvalitativ forskning påverkas mer av personen som forskar då resultatet av de ostrukturerade 

intervjuerna tolkas. I min studie ingår både intervjuer och en enkät och jag kan i efterhand 

känna att möjligtvis observationer av eleverna hade gjort bättre underlag än enkäten. Genom 

observationer hade jag kunnat få insyn i deras beteende i klassrummet och jämföra det då de 

har pedagoger av olika kön. Enkäten hade dessutom ingen plats för kommentarer från 

eleverna, vilket gjorde att jag inte hade möjligheten att få förklaringar från dem varför de 

tycker si eller så. Förklaringar som jag möjligen hade kunnat observera mig till. 

 

7.6. Genomförande 

I studien ingår sex intervjuer och en enkätundersökning. För att underlätta arbetet valde jag att 

besöka skolorna i samband med enkätutdelningen då det handlade om endast fyra klasser. Jag 

fick dessutom resultatet snabbare och kunde sålunda mer tid att handskas med det. 

Intervjuerna genomfördes under tre dagar med två intervjuer per dag. Uppdelningen gjorde att 

jag hade tid att lyssna och transkribera dem samma dag. Då jag jobbade med den kvalitativa 

forskningen ansåg jag att det var lämpligt att inte intervjua för många lärare och jag valde 

även tre kvinnor och tre män med avseende för studiens innehåll. Informanterna i intervjuerna 

var överlag väldigt öppna, pratglada och uttryckte bokstavligen hur intressant och roligt det 

var att medverka, vilket såklart gynnade mitt arbete. Glädjande nog fanns det ytterst få 

tillfällen då jag upplevde att jag fick tillbakahållsdragna svar. 

 

För att få fördjupad kunskap i tidigare forskning i ämnet hade jag ett antal böcker som jag 

använt tidigare under utbildningen. Jag hade även stor nytta av Maria Hjalmarssons bok 

Lärarprofessionens genusordning där referenser görs till flera av de övriga källor jag har 

använt mig av. Med hjälp av universitetsbibliotekets tillgång till vetenskapliga 
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artikeldatabaser hittade jag relativt snabbt intressant utländsk forskning som jag hade nytta av. 

Sökorden ”manliga pedagoger” och ”lärares genus” var de jag huvudsakligen använde mig av. 
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8. Resultat 

I det här avsnittet kommer jag att presentera resultatet i undersökningen. För att underlätta 

läsningen kommer jag strukturera det på så vis att frågeställningarna representerar en 

huvudrubrik var, följt av underrubriker då det krävs. Av anonymitetsskäl kommer mina 

intervjuobjekt att kallas för intervjupersonX 1-6, där 1-3 är de manliga pedagogerna och 4-6 

är de kvinnliga. Min första huvudrubrik blir således Varför väljer så få män att arbeta i 

grundskolans tidigare år? Denna rubrik kommer följas av underrubriken hinder. 

 

Under den andra huvudrubriken Finns det tecken som indikerar på att manlig och kvinnlig 

pedagogik skiljer sig åt? finns underrubrikerna manliga pedagogernas åsikter och kvinnliga 

pedagogernas åsikter. 

 

Den tredje och sista delen i resultatet behandlar den tredje frågeställningen, Upplever elever 

själva skillnader mellan manliga och kvinnliga pedagoger? Och den här huvudrubriken är 

indelad i underrubrikerna pedagogernas åsikter och elevernas åsikter. 

 

Då den intervjumall jag utgick ifrån innehöll relativt få frågor (8 stycken som inte var 

personliga frågor) väljer jag att presentera resultatet utifrån några av dessa frågor. Frågorna 

var noggrant utformade efter frågeställningarna som ingår i min studie och de kommer dyka 

upp i de tre olika delarna som var för sig behandlar en av mina frågeställningar. 

 

8.1. Varför väljer så få män att arbeta i grundskolans tidigare år? 

Från mina sex intervjupersoner som svarade på frågan Vad anser du om det låga antalet 

manliga lärare på tidig grundskolenivå? fick jag i stort sett samma svar fast beskrivet på lite 

olika sätt. Det är möjligt att de uppfattade frågan som ledande då samtliga påstådde att det var 

negativt att det finns en kvinnodominans bland lärarna i skolans tidiga år. För att illustrera hur 

jag menar med att svaren hade samma innehåll men annorlunda struktur vill jag visa hur två 

av mina informanter svarade.  

 

Intervjuperson4 uttryckte sig såhär: ”Det känns som det är ett kvinnojobb. Alltså, män är av 

naturen mindre intresserade, eller, villiga att ta hand om barn.”  
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Hos intervjuperson1 lät det: ”För min egen del valde jag yrket för att jag gillar barn och jag 

ville inte ha ett jobb som är likadant varje dag, men jag tror att många män tycker att det är 

kvinnornas jobb att ta hand om ungar, de är har ju det i blodet. Sen finns det ju fördelar med 

att det jämställt på arbetsplatser men det är inget stör mig längre, att många kollegor är 

kvinnor, alltså.”  

 

Vad jag kan avläsa från dessa svar är att de menar att det ligger s.k. naturliga skäl bakom 

kvinnors val att arbeta med barn. Likaså finns det naturliga skäl för män att ta avstånd från 

yrket. Bland de andra informanterna som jag inte har citerat gällande den här frågan i 

intervjun förekom ord och uttryck som modersinstinkt, förkärlek till barn, kvinnogöra, etc. 

Dessa användes för att försöka förklara varför det finns så många kvinnor i yrket, snarare än 

att förklara avsaknaden av män. Men om vi går tillbaka till frågan, vilken avser vad de anser 

om det låga antalet män, svarade merparten att det egentligen inte är något de funderar på och 

det är inget hinder i deras egen yrkesutövning.  

 

När det gällde frågan Skulle fler män i verksamheten innebära en förbättring och i så fall på 

vilket sätt? var de var samtliga överrens om att elever gynnas av att ha pedagoger av olika kön 

men anledningen varierade. Intervjuperson2 menade att framförallt störiga pojkar från andra 

kulturer kan behöva en manlig pedagog och förklarade det med att i andra kulturer har 

kvinnor lägre värde än män än vad de har i Sverige. Detta skulle således påverka deras 

inställning att följa instruktioner och regler från en kvinnlig lärare. Intervjuperson2 uttryckte 

det så här: ”Jag tror det är särskilt viktigt för de elever som kommer till Sverige när de är lite 

äldre, har de precis börjat skolan eller är ännu yngre spelar det nog ingen roll om läraren är 

kvinna eller man.” Vad intervjuperson2 menar med detta är alltså att manliga lärare behövs i 

ett förebildsperspektiv för unga pojkar med invandrarbakgrund. Att få fler manliga förebilder 

var en förklaring jag urskiljde ur samtliga informanters intervjuer i samband med den här 

frågan. Intervjuperson6 poängterade vikten av att man som barn få möta och interagera med 

både män och kvinnor och hävdade att det finns egenskaper hos könen som både flickor och 

pojkar behöver och kan dra nytta av i framtiden. 

 

Män är bättre lämpade för att ta hand om ’stökiga klasser’ än kvinnor enligt 

intervjuperson3: ”På mellanstadiet börjar det hända mer saker i barnens liv och det är inte 

alltid lätt att ta hand om ett gäng vilda 11 eller 12-åringar. En man som sätter ner foten och 

ryter till inger mer respekt.” Intervjuperson3 uttrycker här en åsikt som innebär att vissa män 
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behövs i tidiga åren bara för att de är just män. Intressant i detta svar är även att han inte 

betonar att det är vilda pojkar utan uttrycker sig neutralt genom att säga 11 eller 12-åringar. 

 

8.1.1 Hinder 

Fråga fem i intervjumallen Vad tror du påverkar mäns val att söka sig till att arbeta med 

yngre barn? samt fråga sju Vad tror du man kan göra för att locka fler män till läraryrket på 

tidig grundskolenivå? angår de hinder som får män att avstå detta kvinnodominerade jobb. 

Bland de svar jag fick fanns det tre faktorer som samtliga informanter i intervjuerna ansåg 

vara betydelsefulla: Lön, yrkesstatus, och anseendet som kvinnojobb. Det som framförallt 

stack ut som mest betydelsefullt var lönen och intervjupersonerna beskrev detta bra fast 

återigen på olika sätt. Intervjuperson5 förklarade det historiskt och anknöt till samhällets 

struktur och genusordning där männen har varit den som försörjer familjen medan kvinnan tar 

hand om barnen. Denna tanke menar hon finns genetiskt hos flertalet män. Det duger inte för 

dem att ha ett jobb där de tjänar dåligt och då läraryrket är ett sådant faller det bort. 

Intervjuperson1 menade att män är mer tävlingsinriktade än kvinnor och att det påverkar dem 

när de växer upp. När de sedan ska välja en utbildning i 19-års åldern handlar det mycket om 

vad som anses maktfullt och häftigt i grabbgänget. Att tjäna pengar och bli rik är ett tecken på 

framgång och intervjuperson1 hävdar att detta oftare är mer viktigt för män än för kvinnor. Då 

läraryrket, speciellt i de lägre åldrarna, är ett lågavtjänat yrke är det långt ifrån 

förstahandsvalet för unga män. Intervjuperson2 uttryckte sig på likartat sätt som 

intervjuperson5 och förklarade med fokus på samhällets historia och nuvarande struktur fast 

han inriktade sig mer på kvinnornas situation än männen. Lön och status hänger på sätt och 

vis ihop och det visade sig också i några av mina intervjuer då intervjupersonerna drog 

paralleller mellan kvinnoyrken, lön och status.  

 

Att läraryrket på tidig grundskolenivå innebär mycket omsorg och tillrättavisande av barn 

borde man ha klart för sig innan man söker sig till jobbet enligt intervjuperson3 och menade 

att det är inget som han själv ansåg vara avskräckande. ”Jag kan däremot tänka mig att det är 

vanligare att män känner sig obekväma med skrikiga ungar. Vissa av oss kan ju bara göra en 

sak i taget eller hur? Det krävs en viss egenskap att kunna ta hand om ungar, det handlar 

mycket om tålamod.” Att känna sig obekväm i sin roll återfanns även som åsikt hos en av de 

kvinnliga informanterna. Till viss del kunde hon förstå hur män kan avskräckas från att arbeta 

med barn då det i vissa sammanhang handlar om att på ett känslosamt sätt ta hand om ett 

ledset eller nedstämt barn. Intervjuperson4 trodde inte att män har sämre empatisk förmåga än 
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kvinnor men att det finns sociala orsaker som gör att de har svårare att använda den. Speciellt 

i dagens samhälle då det förekommer rapporter om mäns övervåld mer eller mindre 

dagligen. ”Jag har hört om fall där manliga lärare har sagts sig vara rädda för att trösta barn 

genom närkontakt. De är helt enkelt rädda för att bli anmälda som pedofiler, det låter sjukt 

men jag kan faktiskt tänka mig att det förekommer.”  

 

I en av intervjuerna med en manlig pedagog diskuterade vi vad som påverkar mäns val att 

undervisa yngre elever och han ansåg att det på ett sätt är ”svårare” att vara man bland elever i 

den här åldern. Det han menade var att det är så pass vanligt med kvinnliga lärare att 

benämningen ”fröken” dominerar på den här nivån istället för regelrätt ”lärare”. ”Som man 

har man fler förväntningar på sig och det kan vara svårt att veta hur man ska bete sig.”  

 

Att höja yrkets status och lön vore en bra start för att få in fler män i yrket enligt 

intervjuperson4 samtidigt som hon uttryckte höga förhoppningar om den lärarlegitimation 

som är på väg att införas. Hon kunde inte heller låta bli att skämta om det lite ”Jag hoppas 

t.o.m. att vi får en sån där liten bricka som läkare har, då kanske männen kommer springande.”      

 

 8.2. Finns det tecken som indikerar att manlig och kvinnlig pedagogik skiljer 

sig åt? 

Fråga sex i min intervju med pedagogerna handlade om de upplevde skillnader mellan 

manliga och kvinnliga pedagoger. Svaren jag fick på den här frågan var inte särskilt 

utmärkande och de hade överlag svårt att formulera ett svar. En del av informanterna 

påpekade att de vet lite om hur det ser ut när deras kollegor undervisar eftersom de arbetar var 

för sig i olika klassrum. Däremot finns det lärandesituationer i skolan där lärare samarbetar 

med en elevgrupp och det är i dessa sammanhang man skulle kunna hitta skillnader. 

.  

8.2.1. Manliga pedagogers åsikter 

När jag ställde den här frågan till de manliga pedagogerna hade de svårt att hitta orden för vart 

de skulle börja. Jag fick utveckla frågan genom att lägga till begrepp som skillnader i 

arbetssätt, värderingar, ordning och reda i klassrummet och då gick det upp ett ljus för dem. 

De ansåg att det finns skillnader men att de absolut inte skulle vara en last för något av könen. 

Skillnaderna som diskuterades handlade mycket om disciplin. Disciplin i den bemärkelsen att 

de tyckte att män har kortare stubin än kvinnor vilket leder till en lägre toleransnivå. Denna 
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toleransnivå i sin tur har att göra med ordning och stökiga elever. Intervjuperson2 ansåg inte 

att manliga pedagoger är bättre på att vara sträng och få bra arbetsro i klassrummet men att 

de ”har en klar fördel” i sammanhanget. Interjuperson3 hade en tanke att manliga pedagoger 

är mer benägna att spara på tid och bli klar med saker snabbare och drog ett exempel med en 

pjäs han och en kvinnlig kollega skulle göra med klasserna, där hans kollega ville diskutera 

vissa delar av arbetsgången med eleverna men det tyckte han bara skulle sinka projektet. 

Däremot påpekade han också hur det är en subjektiv bedömning och att det inte alls alla män 

arbetar så, men att kvinnor kanske oftare vill höra vad eleverna tycker. 

 

8.2.2. Kvinnliga pedagogers åsikter 

De kvinnliga pedagogerna var mer på alerten på den här frågan och kom lättare fram till ett 

svar. Rent arbetsmässigt trodde dem inte att det finns särskilt många skillnader utan män och 

kvinnor arbetar relativt likartat (hänvisningar till läro- och kursplaner gjordes av två av de 

intervjuade kvinnliga pedagogerna). Skillnaderna som diskuterades var skillnader som enligt 

intervjuperson6 är ”skillnader vi inte kan göra så mycket åt” och syftade då på fysiska 

skillnader som t.ex. rösten. Hon uttryckte även åsikten att det är positivt för elever att ha både 

manliga och kvinnliga lärare och hänvisade till förebildsaspekten. 

 

Intervjuperson4 menade att män är bättre på att inge respekt och handskas med större 

elevgrupper då oftast är fysiskt större än kvinnor. Omsorgsaspekten, att kunna ta hand om 

elever på ett djupare plan då det behövs ”pratas ut” tror hon däremot ligger bättre till hands 

för kvinnor och hänvisade till modersinstinkten. Till skillnad från männen uttryckte kvinnorna 

tanken att det finns tillfällen då manliga och kvinnliga pedagoger behandlar pojkar och flickor 

olika. Intervjuperson5 pratade om jargongen i klassrummet och att män kanske tenderar att 

prata mer ”grabbigt” med pojkarna medan kvinnor förhåller sig mer neutralt. Hon hävdade 

också att det t.o.m. kan vara så att manliga pedagoger undermedvetet pratar mer med pojkarna 

och kvinnliga pedagoger pratar mer med flickorna. Ett av mina påståenden i 

enkätundersökningen handlade om just det här. Påståendet Kvinnliga lärare tilltalar mig 

oftare än manliga genererade inget tydligt svar utan eleverna var väldigt osäkra. 39 av de 

totalt 83 svarade Vet ej på detta påstående. 
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8.3. Upplever elever själva skillnader mellan manliga och kvinnliga 

pedagoger? 

 

8.3.1. Pedagogernas åsikter 

Hittills i studien har pedagogerna som jag har intervjuat varit någorlunda konsekventa och 

gett likartade svar. På den här punkten märkte jag dock att det fanns väsentliga skillnader i 

deras åsikter. Måhända är detta ett resultat av slumpmässig natur som inträffat p.g.a. att jag 

har lyckats handplocka pedagoger vars uppfattning skiljer sig åt mer än vad den generellt sett 

hade gjort med en annan grupp informanter. Männen i min studie var de som var mest 

inställda på att elever upplever skillnader. En förklaring likt ”det vore ju konstigt om de inte 

gjorde det.” uttryckte två av de tre intervjuade manliga pedagogerna. De kvinnliga 

pedagogerna var mer återhållsamma. Intervjuperson4 uttryckte sig så här: ”För mig vore det 

fel att tro att de inte upplever skillnader. De ser ju skillnader mellan pojkar och flickor så 

varför skulle de inte upptäcka skillnader mellan kvinnor och män? Vad de tycker är sämre 

eller bättre med manliga och kvinnliga lärare har jag däremot ingen aning om. Vi kanske 

skulle diskutera det i klassen en dag.” Intervjuperson4 hävdar således att de upplever 

skillnader men kan inte precisera vad det är de upplever. Då jag frågade om hon kunde ge 

något exempel blev hon tveksam och kunde inte erinra sig en situation där hon har hört någon 

elev prata om det. 

 

För att illustrera mitt första påstående att det fanns väsentliga skillnader på den här punkten 

följer här ett längre citat från intervjuperson1:  

 

Nja, jag är tveksam till att elever har tid att tänka på sånt. De 

har så mycket annat att tänka på. Möjligen händer det 

undermedvetet att de förändrar sin attityd och sådär, men om 

du skulle fråga dem är jag övertygad att många av dem skulle 

svara att de inte vet. Däremot skulle säkert äldre elever, på 

högstadiet kanske, ha mer att säga om detta. 

 

Det jag tolkar från detta svar är att den här pedagogen anser att yngre barn inte upplever några 

skillnader men att de förändrar sitt beteende beroende på om de har en manlig eller kvinnlig 

pedagog. Att han sedan tror att de skulle kunna förklara vilka skillnader de upplever när de 

blir äldre låter som om det har med en slags kognitiv utveckling att göra. 
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8.3.2. Elevernas åsikter 

För att undersöka om elever själva upplever skillnader mellan manliga och kvinnliga 

pedagoger genomförde jag en undersökning i fyra klasser, samtliga årskurs sex. Innan jag 

delade ut papperna gav jag tydliga instruktioner för vad som gällde så att de skulle förstå vad 

det var de svarade på. Svaren jag fick visade att det var flera påståenden där majoriteten, d.v.s. 

fler än 50 % gav ett tydligt svar. Påståendet som utmärkte sig mest i denna bemärkelse var 

Manliga lärare är bättre på att säga till än kvinnliga som genererade följande resultat:  

 

 

(Enkätundersökningen i sin helhet finns som bilaga B). 

 

Då påståendet är vagt formulerat kan jag inte avgöra ifall elevernas svar grundas på det de 

upplever som stränghet eller arbetsro. Påståendet kunde sålunda såhär i efterhand beskrivits 

bättre. Vad jag däremot kan utläsa från detta är att eleverna ser åtminstone en skillnad mellan 

kvinnliga och manliga pedagoger. Noterbart är att svaren, om man skulle dela upp dem efter 

pojkar och flickor, vidhåller en jämnhet, d.v.s. både pojkar och flickor har uppmärksammat 

denna skillnad. Däremot fanns det ett annat påstående i enkäten där det tydligt påstods att 

manliga lärare är strängare än kvinnliga. I detta påstående var flickorna osäkra med flest antal 

Vet ej svar medan pojkarna i majoritet svarade stämmer delvis inte eller stämmer inte alls. 

 

Ett annat påstående i undersökningen där svaren stack ut gällde ifall kvinnliga lärare lyssnar 

bättre än manliga. Detta nämndes av en av intervjupersonerna i tidigare del, att han upplevde 

kvinnliga pedagoger som mer lyhörda och intresserade av vad eleverna hade att säga. 

Resultatet på påståendet Kvinnliga lärare lyssnar bättre än manliga lärare visade att eleverna, 
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särskilt flickorna, anser att kvinnliga lärare lyssnar bättre än manliga. 33 av de totalt 39 

flickorna ringade in stämmer helt och stämmer delvis medan siffran var 27 av de totalt 44 

pojkarna. 

 

Överlag gavs det likartade svar mellan pojkar och flickor. Undantaget var det som gällde 

stränghet och det som gällde ifall kvinnliga lärare behandlar pojkar bättre än flickor, där 

pojkarna var väldigt osäkra med en klar majoritet i Vet ej svar och flickorna att det stämmer 

helt eller stämmer delvis, vilket för mig är den största överraskningen i enkätundersökningen. 

Jag trodde snarare att det skulle vara tvärt om, grundat på egna erfarenheter både under min 

egen skoltid och som aktiv lärare ute på VFU: er. 

 

Jag skulle gärna ha sett förklaringar till varför eleverna tyckte som de gjorde i vissa 

påståenden. Då jag är man är jag lite extra intresserad av utgången på påståendet Kvinnliga 

lärare gör lektionerna roligare än manliga vilket såg ut så här: 

 

 

 

Att cirka 60 % (50 stycken) av eleverna anser att kvinnliga lärares lektioner är roligare var 

något som både överraskade mig och fick mig att fundera på rimliga orsaker, dock utan att 

komma fram till något svar som jag kan förstärka med hållbara argument. 
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8. Analys 

Mina frågeställningar i studien var följande: 

 Varför väljer så få män att arbeta i grundskolans tidigare år? 

 Finns det tecken som indikerar att manlig och kvinnlig pedagogik skiljer sig 

åt? 

 Upplever elever själva skillnader mellan manliga och kvinnliga pedagoger? 

 

När jag har jämfört svaren i mina intervjuer med den teori som ligger till grund för arbetet har 

jag gjort tolkningen att det föreligger fyra grundpelare som tonlägger orsaken till mäns 

minoritet bland lärarkåren i de tidiga åren. Dessa grundpelare är förebildsproblematiken, 

kvinnodominansen, närkontaktkomplexet samt status/lön. Genom min undersökning har jag 

sett att lön och status hänger ihop och valde därför att använda dem som en gemensam faktor.  

Dessa faktorer representeras samtliga klart och tydligt i min egen såväl som i Cushmans 

(2005) studie. Jag tolkar det som att dessa faktorer är sammanbundna med varandra, d.v.s. 

ifall det skulle ske en förändring avseende en av dem, påverkas en annan.  

  

Den problematik män känner gällande hur de ska bete sig regelrätt manligt i 

maskulinitetsaspekten grundas på att de är så få i antalet och att i denna sfär, grundskolans 

tidiga år, till skillnad från andra sektioner i samhället, är kvinnan, eller den kvinnliga 

lärarinnan, som är norm. Att lärarna benämns som fröken är en följd av att detta och inget 

som förändras såvida det inte anställs fler manliga lärare. Förebildsproblematiken skulle 

kunna underlättas ifall de få män som väljer att arbeta med de yngre barnen har fler jämlikar i 

verksamheten som de kan diskutera med och jämföra sig med.  

 

Hjalmarssons (2009) teori om att mannen anses som norm i samhället utgör en problematik 

för yrkets status. Detta beskrivs av en av kvinnorna i mina intervjuer då hon uttrycker åsikten 

att fler män skulle innebära en statushöjning.  

 

Ahrnes (2003) tillämpning av teorin om könssegregeringen i samhället, varför män och 

kvinnor väljer de s.k. stereotypiskt korrekta arbeten lämpade för deras kön. Denna teori 

återfinns hos en av kvinnorna jag intervjuade som förklarade med det historiska perspektivet. 

Detta tolkar jag höra samman med den närkontaktkomplexitet som snurrar i manliga lärares 

tankar. Kvinnan har helt enkelt en historik som gör att det är mer socialt acceptabelt för henne 
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att ta hand om barn och visa ömhet gentemot dem. Denna acceptans skapar problem för 

manligas lärares möjlighet att trösta barn på samma sätt likt en kvinna hade gjort. Detta har 

också med Connells (2005) teori om den hegemoniska maskuliniteten att göra. Män vill 

uppföra sig och använda de metoder som anses manliga och då samhället har målat upp bilden 

av att det anses kvinnligt att vara känslosam och omhändertagande mot barn får det som följd 

att män avskräcks från att ta hand om barn. 

 

Havungs (2005) och Cushmans (2005) resonemang om det s.k. dubbla uppdraget som 

manliga lärare på tidig grundskolenivå har och att det framförallt avskräcker unga män 

stämmer med en av mina intervjupersoners tankar om att det är ”svårare” att vara manlig 

lärare med barn i de här åldrarna. Att det också var den yngsta av de tre manliga pedagogerna 

som blev intervjuade vars åsikt lät så här styrker resonemangets sanningsfaktor. 

 

Det jag har upptäckt genom mina intervjuer är att det överlag är de stereotypiska dragen för 

män och kvinnors egenskaper som genomsyrar informanternas åsikter. Deras tankar vidrör 

både det som De Swaan (2004) kallar för biologiska könsskillnader och det som kallas för 

genusskillnader. Uppenbart är att det finns skillnader och pedagogerna är medvetna om dem, 

samtidigt verkar det inte förekomma någon negativitet kring skillnaderna. Hwang & Nilssons 

(2006) teori om androgynitet och hur det gynnar barn gör sig hörd i intervjupersons6 

resonemang kring hur elever drar nytta av att ha lärare av olika kön.  

 

Genom enkätundersökningen har det visat sig att eleverna faktiskt upplever skillnader mellan 

manliga och kvinnliga pedagoger. Att en majoritet av dem t.ex. anser att kvinnliga lärare 

lyssnar bättre än manliga kan kopplas till Hjalmarssons (2009) resonemang att kvinnor helst 

ser till att alla är överrens för att tillgodose samtligas vilja. Det svåra i frågan är att fastställa 

huruvida eleverna anser att kvinnliga lärare lyssnar bättre för att de lyssnar oftare än vad 

manliga lärare gör eller om de känner att de oftare får gensvar från kvinnliga lärare. Jag anser 

dock att det är svårt att dra en slutsats i frågeställningen om elever upplever skillnader då min 

enkätundersökning bara är en minimalt liten del av alla elever i de tidiga åren. 
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9. Diskussion 

När jag hade valt vad min studie skulle handla om gick jag in i arbetet med ett antal 

förväntningar på vad jag skulle få för resultat. Det är högst troligt att dessa förväntningar har 

styrt min arbetsgång vid t.ex. formulering av frågor till intervjuerna samt formulering av 

påståenden till enkätundersökningen. De frågor och antaganden jag hade lade grunden för vad 

jag ville ta reda på. Med detta finns det både en positiv och en negativ sida. Redan innan jag 

började hade jag ett genuint intresse för ämnet och hade sålunda en bra grund för arbetet, vad 

jag ville undersöka och det ser jag som positivt. Det negativa är att jag inte visste hur jag 

skulle gå till väga. Bland de tre didaktiska frågorna vad, hur och varför fanns det i dåläget 

sedermera en lucka. Jag började bearbeta mina tankar kring hur jag skulle gå till väga och 

kom till slut på en bra metod för studien. 

 

Jag har lärt mig att verkligheten inte ser ut så som jag hade tänkt mig. De svar jag fick från 

mina informanter i intervjuerna bekräftade till viss del det som jag hade läst mig till samt 

mina egna tankar. Svaren som gick emot mina egna föraningar kom framförallt från eleverna i 

enkätundersökningen. Däremot är jag glad att intervjupersonerna visade en öppenhet och 

diskussionsvilja, vilket innebär att frågorna faktiskt intresserade dem, trots att de ibland hade 

svårt att komma med raka svar.  

 

Maskulinitetsbegreppet och att vara en manlig förebild för eleverna var en del av studien som 

jag intresserade mig för mer och mer under arbetets gång. Dessvärre hade jag ingen fråga i 

intervjumallen gällande detta fenomen, vilket jag i efterhand är missnöjd med. Jag hade velat 

höra, särskilt från de tre manliga pedagogerna, vad de ansåg om detta och ifall det påverkade 

deras val av jobb. 

 

En av förväntningarna jag hade på mina intervjuer var att jag skulle få svar som grundade sig 

på gammaldags tankegång gällande varför det finns så få män som arbetar i skolans tidiga år, 

d.v.s. att kvinnor är bättre på att ta hand om barn pga. modersinstinkten osv. Förväntningen 

stämde till viss grad och jag hävdar att det beror på att det är en enkel väg att ta när man ska 

svara på frågor gällande skillnader och likheter mellan män och kvinnor. 

 

I studien utgick jag från att den ojämna uppdelningen av kvinnor och män bland lärarna på 

tidig grundskolenivå är ett problem. Genom den information jag har fått, både från de 
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intervjuade pedagogerna och eleverna, vidhåller jag vid denna åsikt. Det starkaste argumentet 

i sammanhanget för en jämnare uppdelning är ge möjlighet till fler barn att får manliga 

förebilder. Samtidigt kvarstår problematiken kring denna odefinierade förebild och det är 

säkert en långsam process att genomgå en förändring.  

 

Att förändra en hel verksamhet är ett alldeles för stort mål och det var aldrig i det avseendet 

jag valde att skriva om det här ämnet. Däremot hoppas jag att de som tar del av min studie får 

insikt i att kvinnodominansen faktiskt utgör en problematik där det finns flertalet argument för 

en jämnare uppdelning. Elevernas svar i enkätundersökningen tyder också på att det finns för- 

och nackdelar med kvinnliga respektive manliga lärare som kan utjämnas ifall antalet män 

ökar. Om det nu är så att de upplever att manliga lärare håller bättre ordning medan kvinnliga 

lärare gör lektionerna roligare vore det nästan naivt att tro att endast manliga eller endast 

kvinnliga lärare är rätt väg att gå. 
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Bilagor 

Bilaga A 

Intervjumall 

Kön: 

Ålder: 

Antal verksamma år i yrket: 

 

Frågor: 

1. Vad var det inom yrket som gjorde att du valde att arbeta som lärare? 

2. Hur reagerade vänner/familj när du talade om att du skulle bli lärare på 

tidig grundskolenivå? 

3. Började du din utbildning direkt efter skolan eller har du haft andra 

arbeten innan du började som lärare? 

4. Vad anser du om det låga antalet manliga lärare på tidig grundskolenivå? 

5. Vad tror du påverkar mäns val att söka sig till att arbeta med yngre barn? 

6. Upplever du själv skillnader mellan kvinnor och mäns pedagogiska 

förmågor/teorier/praktik i din närhet? 

7. Vad tror du man kan göra för att locka fler män till läraryrket på tidig 

grundskolenivå? 

8. Skulle fler män i verksamheten innebära en förbättring och i sådana fall 

på vilket sätt? 

9. Tror du att pojkar och flickor i skolan har olika uppfattning om huruvida 

en man eller en kvinna är bäst som lärare och i sådana fall vad skulle 

skillnaden vara? 

10.  Kvinnodominansen på förskolan, låg- och mellanstadiet skrämmer bort 

män från verksamheten. Håller du med om detta? Motivera varför/varför 

inte. 

11. Skulle det rentav kunna finnas biologiska skillnader mellan kvinnor och 

män som gör att kvinnor helt enkelt passar bättre som lärare bland yngre 

barn? 
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Bilaga B 

Enkätundersökningen 

Påstånde 1: Kvinnliga lärare är överlag bättre än manliga lärare. 

 

Påstående 2: Manliga lärare är strängare än kvinnliga lärare. 
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Påstående 3: Kvinnliga lärare lyssnar bättre än manliga lärare. 

  

Påstående 4: Manliga lärare är bättre som ledare än kvinnliga. 
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Påstående 5: Kvinnliga lärare tänker annorlunda än manliga. 

 

Påstående 6: Manliga lärare behandlar pojkar bättre än flickor. 
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Påstående 7: Kvinnliga lärare behandlar pojkar bättre än flickor. 

 

Påstående 8: Manliga lärare är bättre på att säga till än kvinnliga. 
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Påstående 9: Kvinnliga lärare gör lektionerna roligare än manliga. 

 

Påstående 10: Manliga lärare är bättre på att förklara än kvinnliga. 
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Påstående 11: Kvinnliga lärare tilltalar mig oftare än manliga. 
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