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Sammanfattning 
Den här uppsatsen handlar om män som är i en något ovanlig sits. De är nämligen i un-
derläge, numerärt och har dessutom i allt fler fall inte särskilt mycket makt. I en skola 
där merparten av arbetskamraterna är kvinnor och chefen är kvinna är det rent logiskt 
sett inte så lätt att vara ”mannen i huset” på det sätt man brukar mena med detta talesätt.  

Hur klarar männen det? Är det någon skillnad på hur män beter sig i skolan och hur de 
beter sig annars. Hur märker man på undervisningen att det är en man som står för den? 

Undersökningen tyder på att även om normerna i vårt samhälle är kraftfulla, så styr de 
inte hur vi ska utföra våra jobb. Det går inte att få fram någon egenskap som är väldigt 
tydligt gemensam för alla de män som undervisat deltagarna i undersökningen som här 
presenteras. Sannolikt är skillnaderna gentemot kvinnorna som undervisat dem mindre 
än de individuella variationerna.  

Och kanske är det, egenartat nog, just därför som båda behövs? Ty det resultatet som är 
det tydligaste i undersökningen är också det som är det mest otippade, om man jämför 
med könsnormerna för manlighet. 
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Inledning 
Den här uppsatsen handlar om män. 
Män utgör i mångt och mycket normen för vårt samhälle men är ändå kontroversiella att 
skriva om (Connell 1995 och Nordberg 2005). Mycket av den feministiska forskningen är 
inriktad på att forska om kvinnor, vilket inte är så självklart som man kan tro.  

Det finns antagligen många förklaringar till detta, men en bidragande orsak är sannolikt att 
männen fått så mycket uppmärksamhet som egentligen borde ha tillfallit både män och 
kvinnor att många tycker att det kanske skulle räcka med det utan att man behöver upp-
märksamma männen separat (Sidenvall 2004). Eller så är det ”fel” saker som skulle komma 
fram (fel ur männens synvinkel alltså). 

 

Alla har också åsikter om män. Även vi som själva är det. Erik Sidenvall berättar i en arti-
kel i Svenska Dagbladet hur hans mansforskning många gånger ifrågasätts starkt av hans 
manliga kamrater. Faktum är att enligt Sidenvall är manlighetsforskning ett av få områden 
som inte bara resulterar i bleka leenden från bekanta utanför forskningsvärlden utan tvärt 
om berör och provocerar (Sidenvall 2004). Inte minst hans manliga kamrater. 

Att skriva om män är alltså som att ge sig in i ett getingbo i upprorsstämning. Det kan 
skrämma slag på den mest erfarne författare. I förordet till sin bok Maskuliniteter skriver en 
av världens mest kända mansforskare, sociologen Robert W. Connell: 

Denna bok har varit svår att skriva, även för en van författare. Frågorna har en explosiv kraft och 

det är stor risk att man får ”fel” svar. Jag skrev en gång att arbete med dessa frågor kan liknas vid 

att klippa håret med en dåligt inställd gräsklippare. Jag glömde dock att tillägga att den aldrig blivit 

oljad.(Connell 1995, sidan 10 mina citattecken) 

 
Det är ingen positiv bild Connell målar upp. Om man som författare av en C-uppsats inte 
fått klart för sig innan att ämnet inte är okontroversiellt eller utan svårigheter är det väl 
dags att inse det.  

 
Uppsatsen ska också handla om normer. De ”oskrivna lagarna” som omger oss i vår samva-
ro med andra människor. Dessa oskrivna lagar är långtifrån så tydliga som de skrivna och 
att hålla sig innanför de oskrivna lagarnas råmärken är ofta svårt, i vissa fall rent av omöj-
ligt. En del menar att könsnormerna hör till den omöjliga kategorin (Ambjörnsson 2003 
och Connell 1995). Antropologen Fanny Ambjörnsson har beskrivit denna balansgång mel-
lan det tillåtna och det otillåtna genom att ta avstamp i filmen Fucking Åmål som hade 
premiär våren 1998.  

För utöver livet i småstaden, den första huvudlösa förälskelsen eller ungdomars existentiella villkor, 

är Fucking Åmål också ett lysande exempel på hur vi alla fifflar och fumlar, misslyckas och i ensta-

ka ögonblick lyckas med att rymmas inom ramarna för det som upplevs som normalt (Ambjörnsson 

2003, sidan 10) 
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Den här uppsatsen ska handla om när männen inte på samma självklara sätt som annars har 
makten över normerna. Den ska handla om ett ställe i samhället där kvinnorna bestämmer 
normerna. 

Den ska handla om män i skolan.  

Kvinnornas område 

Ansvaret för att den vuxna befolkningen ska kunna läsa har sedan 1600-talet legat på män-
nen (Tallberg Broman 2002 och Ödman 2006). Om det ligger på något särskilt kön idag är 
oklart, men troligen är det i så fall kvinnorna som har ansvaret för den saken (Tallberg 
Broman 2002).  

I många fall låg ansvaret för läsundervisningen på klockaren (Ödman 2006). Detta hindrade 
inte att barnen till den fattigare delen av befolkningen, kanske framförallt i städerna, fick 
undervisning genom olika former av frivilliga initiativ. Dessa initiativ kom ofta från kvin-
nor (Tallberg Broman 2002). 

När folkskolestadgan kom 1842 innebar det att kvinnorna tillfälligt utestängdes från under-
visningen eftersom skolan var statlig och kvinnor vid denna tidpunkt inte fick inneha statlig 
tjänst (Tallberg Broman 2002). 

 
Under de kommande decennierna kom emellertid två saker att inträffa som ändrade på den 
saken. Dels släpptes kvinnorna in i folkskolläraryrket, dels inrättades småskolor. Alltså 
mindre skolor där en yngre ogift kvinna allt som oftast utbildades av prästen i församlingen 
och därefter sattes att lära de minsta barnen att läsa och räkna.  

Den kvinnliga dominansen inom småskolläraryrket var redan från början total och frågan är 
om inte småskollärarinna kan sägas vara en lämpligare titel ända från början.  

 
Folkskolelärarna var alltså till en början alltså enbart män, men kvinnorna kom även här att 
inta en starkare och starkare ställning och vid tiden för grundskolans tillkomst var fördel-
ningen mellan könen tämligen jämn.  

Sedan dess så har andelen kvinnor inom grundskolan blivit större och större och var läsåret 
2005/2006 74,2 procent (Skolverkets hemsida 2006-05-11). 

Männen må alltså vara hur dominerande som helst i resten av samhället, men i grundskolan 
har de en mer tillbakaskjuten roll. I gymnasiet har männen faktiskt en liten men dock majo-
ritet och enligt Jämo Claes Borgström är gymnasielärare ett av Sveriges mest jämställda 
yrken. Å andra sidan hävdar etnologen Marie Nordberg att förskolan är en av Sveriges mest 
feminina arbetsplatser. Någonstans däremellan befinner sig grundskolan. Att vara lärare i 
den obligatoriska skolan och man verkar ingalunda vara särskilt lätt om man får tro statisti-
ken. 

 

Det var om denna speciella situation, de normalt sett dominerande männen som när det 
kommer till mitt kommande yrke grundskolelärare plötsligt befinner sig i underläge, jag 
bestämde mig för att skriva min C-uppsats.  
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Att sedan ägna studien åt elevernas uppfattningar om lärarna har en ganska enkel orsak. 
Hur mycket lärarkåren än strävar och kämpar t.ex. om att vara jämställda spelar det ingen 
som helst roll om inte eleverna märker det. Dessutom inspirerade min handledare mig ge-
nom att rekommendera oss att göra elevstudier. Tack för det tipset!  

Syfte 
Att undersöka hur maskulinitet enligt eleverna tar sig uttryck i undervisning förmedlad av 
lärare som är män. 

Frågeställning 
Hur maskuliniteten för eleverna tar sig uttryck i undervisning förmedlad av en lärare som 
är man? 

Tidigare forskning 

Feministisk manlighetsforskning 

Manlighetsforskningen är en del av den så kallade feministiska forskningen. Den feminis-
tiska forskningen är ganska heterogen vilket gör att det kanske är lämpligare att tala om 
feminismer. Forskning kan beskrivas som feministisk om den lägger ett köns- eller genus-
perspektiv på forskningen. (Davidsson och Patel 2003). 

 

Feministisk forskning kan delas in i tre huvudgrupper (Davidsson och Patel 2003).  

Dels har man vad som skulle kunna kallas för den variabelorienterade feministiska forsk-
ningen. Den utgår ifrån att kön- och eller genus är en variabel som den tidigare forskningen 
inte tagit hänsyn till och vilka problem som därmed kan ha uppkommit. Ett typexempel på 
sådan forskning är den som bedrivs vid centrum för genusmedicin vid Karolinska Institutet. 
Här är det biologiska skillnader mellan kvinnor och män som studeras (www.ki.se 2007-
01-18 och Davidsson och Patel 2003). 

Dels har man vad som skulle kunna kallas för feministisk forskning med kvinnoperspektiv. 
En ganska traditionell forskning som utgår ifrån att allting går att se ur ett kvinnoperspektiv 
istället för det underförstådda mansperspektivet. Denna forskningsinriktning utgår ifrån att 
allt går att se ur ett kvinnoperspektiv och att könet har stor betydelse vid förståelsen av 
samhället och samhällets nivåer (Davidsson och Patel 2003).  

Slutligen så har man det som skulle kunna kallas för rollkritisk feministisk forskning. Den-
na forskningsinriktning kritiserar och problematiserar könsbegreppet och granskar vad som 
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ses som ”manligt” respektive ”kvinnligt” och hur detta förändras över tid eller inom vissa 
områden i samhället.  

Tanken är att detta arbete, liksom mycket av den tidigare mansforskningen, ska ingå i den-
na kategori.  

 

Det finns också mansforskning som svarade på den feministiska forskningen med kvinno-
perspektiv genom att ägna sig åt feministisk forskning med mansperspektiv (Connell 
1995). Termen feministisk forskning blir här problematisk eftersom delar av denna forsk-
ning intar en vacklande ställning till feminismen och ibland är snudd på antifeministisk 
(Connell 1995). 

 

En annan mindre del av mansforskningen var den som psykoanalytikern Sigmund Freud 
blev del av i det att han hade manlighet och dess uppkomst som ett genomgående tema i sitt 
mer än 30-åriga författarskap utan att i något fall ägna denna fråga ett helt arbete (Connell 
1995). Viss klinisk psykologisk forskning har gått i hans fotspår men det är relativt ovanligt 
(Connell 1995).  

Mansforskningen blir samhällsvetenskap 

Mans- och kvinnoforskning gjorde sitt intåg i samhällsvetenskapen genom att rollbegreppet 
kopplades även hit och begreppet könsroller skapades. Den ”mansroll” som här tonade 
fram var inte särskilt nydanande vilket hade den enkla förklaringen att ingen ny forskning 
gjordes. Istället var det tidningsartiklar, attitydundersökningar, självbiografier, inte minst 
från före detta idrottsmän och inte minst den manskritiska feministiska kvinnoforskningen 
som stod för materialet (Connell 1995). 

Könsrollerna hade också en egenhet att vara komplementära. De framstod alltså som kom-
plement till varandra, mer eller mindre beroende av varandra för att kunna existera och 
dessutom per definition skilda åt. Som framgår ovan är det ett synsätt med mycket stark 
genomslagskraft (Connell 1995 och Nordberg 2005). 

Men teorierna är till sin karaktär vaga och Connell tror att detta kan vara en av orsakerna 
till att 1970-talets radikala manspolitik hade svårt att bjuda något motstånd när den på 
1980-talet starkt ifrågasattes.  

Ett viktigt begrepp 

Ett viktigt steg mot den moderna mansforskningen togs genom att genusbegreppet introdu-
cerades. Genusbegreppet introducerades i Sverige av Yvonne Hirdman och är ett viktigt 
instrument för att kunna analysera kulturella föreställningar om kön och skillnader mellan 
kön. En viktig utgångspunkt för genusforskningen är att beteendemässiga skillnader mellan 
könen i huvudsak är kulturellt skapat och inte ett resultat av biologiska skillnader.  

Detta gör naturligtvis genusbegreppet till ett oerhört kraftfullt verktyg då manligt och 
kvinnligt ska diskuteras eftersom det gör att skillnaderna inte måste knytas till biologiska 
skillnader (Ambjörnsson 2003). En radikal tolkning kan vara att man inte ska knyta bete-
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endeskillnader till biologiska skillnader. Denna tolkning gör titeln Centrum för genusmedi-
cin som nämndes ovan problematisk.  

Inom genusforskningen är det vanligt att benämna maskulinitet som manligt genus. Alltså 
kulturellt skapade särdrag som skiljer männen från kvinnorna. Kulturellt skapade särdrag 
hos kvinnor kallas på motsvarande sätt för feminitet (Ambjörnsson 2003 och Connell 1995) 

Genusbegreppet används av både kvinno- och mansforskning och har i det förstnämnda 
fallet kompletterats med termen queer (-forskning). Denna term lyser av allt att döma med 
sin frånvaro inom mansforskningen vilket gör att den faller utanför syftet med denna upp-
sats (Nordberg 2005 och Ambjörnsson 2003) 

Relationerna inom könen och genus genom historien 

Könsrollsteorin hade alltså sin glansperiod på 1970-talet. Den kritiserades starkt under 
1980-talet och på senare tid har det funnits ett intresse för att återigen ta sig an genusbe-
greppet och relationerna mellan och inom könen men utan de begränsningar som rollbe-
greppet förde med sig.  

För att skilja på de stela könsrollerna och de något mer flexibla och svårgreppbara oskrivna 
lagar som idag anses styra hur vi ska bete oss som kvinnor respektive män har jag valt att 
använda termen könsnormer. 

Ett svenskt arbete i denna kategori är tidigare nämnda arbete av Fanny Ambjörnsson, I en 

klass för sig, där hon istället för att titta på samspelet mellan män och kvinnor och hur de 
bidrar till varandras genusskapande istället valde att titta på enbart kvinnor, fast två olika 
grupper med helt olika klasstillhörighet. Någon liknande studie har av allt att döma inte 
gjorts på män och deras genusskapande. 

 

Däremot har det gjorts flera arbeten, dock inte i Sverige, som kopplar dagens mansideal 
och manliga genus (”maskulinitet”) till olika historiska skeden. Exempel på sådana studier 
som nämns av Connell är Christine Hewards Making a man of him om hur genus skapas i 
engelska privatskolor eller Michel Grossbergs studie om mansnormer inom det amerikans-
ka domstolsväsendet och hur dessa påverkades av att advokatfirmor, och därmed kvinnor, 
kom med i bilden (Connell 1995).  

Andra exempel som också nämns är Wally Seccombs arbete om hur bilden av mannen som 
familjeförsörjare skapades och Jock Phillips arbete om Nya Zeeland under kolonialtiden 
(Connell 1995). 

Det sistnämnda arbetet visar på hur vissa manlighetsideal användes för att förmå både in-
födda och immigranter att ställa upp som soldater under två världskrig och hur makthavar-
na medvetet manipulerade med mansidealet för att lyckas med den saken. Samt hur olika 
strategier användes infödda respektive immigranter (Connell 1995).  

Dessa arbeten kan beskrivas som ”korken ur flaskan” och under 1990-talet så har antalet 
arbeten om manlighet ökat markant. Sannolikt mer eller mindre på grund av att könsrolls-
begreppet numera knappast används så har också skillnaden mellan arbetena ökat.  
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Man lägger stor vikt vid de ekonomiska och institutionella strukturerna, men betonar också 
att genus är motsägelsefullt och dynamiskt samt betonar skillnaderna mellan olika maskuli-
niteter (Connell 1995 och Nordberg 2005).  

Ett exempel på det sistnämnda finns i Marie Nordbergs arbete Jämställdhetens spjutspets? 
där Nordberg ifrågasätter Connells teori om att det finns en överordnad, hegemonisk mas-
kulinitet som har normens makt, även om det i praktiken finns olika maskuliniteter. Nord-
berg tror snarare att det finns olika maskuliniteter som ger upphov till olika normer i olika 
sammanhang (Nordberg 2005 och Connell 1995).  

 

Ovan nämnda meningsskiljaktighet är intressant eftersom den visar på just dynamiken i den 
moderna mansforskningen. En annan viktig del, som mer eller mindre är orsaken till de 
skilda åsikterna, är att den moderna mansforskningen utgår ifrån att mansnormen skapas i 
vardagslivet (Connell 1995). Genus är inte statiskt i förhållande till social interaktion utan 
snarare skapas av den är en viktig komponent som alltså finns även inom kvinnoforskning-
en (Ambjörnsson 2003). En viktig del av denna forskning är också att könsnormerna är 
hegemonier, alltså maktmedel som används av eliten för att bevara den nuvarande ordning-
en som aldrig behöver uttalas högt, de styr ändå (Connell 1995). 

 

Det är till denna poststrukturalistiska tradition jag ansluter mig. Denna bygger, förutom på 
att genus inte är biologiskt grundat på något sätt och således inte kan sägas vara vårt natur-
liga beteende också på att genus och könsnormer bestäms av vår vardag och de handlingar 
som vi då utför. Genus är alltså inte orsaken till vårt handlande utan en effekt av det (Amb-
jörnsson 2003 m. fl). Denna tradition har också en begränsad tilltro till Kunskapen och Ve-
tandet. Den eviga Sanningen eller för den delen Sanningen med stort S. Den poststruktura-
listiska traditionen bygger på att det vi får fram idag är små sanningar eller kanske till och 
med bara tro (Danielsson och Patel 2003).  

En av de största forskarna inom feministisk manlighetsforskning enligt ett poststrukturalis-
tiskt perspektiv är Robert W. Connell, en person som haft stor betydelse för mansforsk-
ningen och även så för detta arbete, vilket torde ha framgått av referenserna (Nordberg i 
Nordberg 2005) 

Ute i den stora världen 

Vad som händer och vad man kommer fram till inom i detta fall den humanistiska forsk-
ningen och vilka uppfattningar som finns ute hos allmänheten är dock stundtals två vitt 
skilda saker som Connell också berör i Maskuliniteter (Connell 1995).  

Maskulinitet kommer oftast på tal i samband med den ständigt pågående debatten om jäm-
ställdhet. Den humanistiska forskningen i allmänhet idag kan sägas vara postmodern eller 
poststrukturalistisk och helt ha övergett tanken på genuint manliga (eller genuint kvinnliga 
för den delen) egenskaper vilket är långt ifrån lika självklart utanför de vetenskapliga 
kretsarna. Marie Nordberg har här utskiljt tre olika diskurser som mer eller mindre tävlar 
om uppmärksamheten i den ständigt pågående jämställdhetsdebatten.  
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Jämställdhet som könsöverskridande likhet  

Denna diskurs är också att döma av vad jag själv läst dominerande inom forskningsvärden 
(Nordberg 2005). Det är inom denna diskurs man på sätt och vis kan säga att jämställdhet 
och jämlikhet är synonymer och kan översättas med det engelska ordet equallity (Petti 
1997). Diskursen bygger på att könen egentligen är ganska lika. Att de skillnader vi upple-
ver mellan könen är skapade av oss själva och att vi, om vi vill, kan ändra oss till att ha ett 
ganska likartat beteende.  

De yrken som fortfarande var stängda för endera könet (oftast kvinnan) i början på 1970-
talet öppnades nu för bägge könen och ett slående exempel på hur långtgående förändringar 
detta ledde till är att samtliga militära befattningar öppnades för kvinnor (Nordberg 2005). 

Män kvoterades också in i kvinnoyrken och det fanns främst på 1970-talet kurser för män 
som ville bli mer kvinnliga. Diskursen är idag på tydlig tillbakagång i samhällsdebatten. 
Däremot ligger den rätt nära den feministiska forskningen som även är poststrukturalistisk. 

Jämställdhet som bekämpande av maktfullkomlig manlighet 

Denna diskurs har Nordberg gett namnet Jämställdhet som maktskillnad mellan könen. Jag 
har dock valt att ge den namnet ovan som jag tycker bättre beskriver vad det är frågan om. 

Jämfört med den tidigare diskursen försköts debatten och man ansåg att det stora målet 
skulle vara att få bort kvinnorna från deras underordnade position. Marie Nordbergs egen 
beskrivning följer nedan. 

Inriktningen på insatser för både manliga och kvinnliga arbetstagare i den tidiga jämställdhetspoliti-

ken förändrades dock. Kvinnliga individers svårigheter i arbetslivet lyftes fram samtidigt som manli-

ga individers motstånd mot en förändring av kvinnliga individers positioner i samhället ringades in 

som ett problem. /…/ De individer som kallas män kom istället alltmer att upprättas som ett hinder 

för jämställdhetssträvanden och framställdes som problematiska ”stoppklossar”. (Nordberg 2005, 

sidan 83)  

I takt med att de problem som de strikta könsnormerna utsätter männen för försvinner från 
dagordningen ökar männens motstånd mot denna diskurs. Enligt Nordberg är denna diskurs 
anledningen till grupperingar som hävdar att männen underordnas och marginaliseras i 
kvinnodominerade områden (Nordberg 2005). 

Från att ha varit en diskussion som handlade om likheter började debatten mera kretsa 
kring skillnader och att dessa skillnader gjorde männen som grupp till ett problemområde.  

Det problembeteende som oftast kommer på tal är den manliga aggressiviteten. Ett exempel 
på arbeten kring detta är journalisten Stephen Mendel-Enks arbete om fotbollslagens fir-
mor, hulligansammanslutningar knutna till supporterklubbarna (Mendel-Enk 2004).  

Jämställdhet som positiv särart 

Nyliberalismens intåg i jämställdhetsdebatten har medfört ännu en förskjutning av jäm-
ställdhetsbegreppet. I likhet med den första diskursen anser man att könsrollerna är kultu-
rellt skapade men det anses inte vara ett problem. Kvinnor och män anses stå för kvinnliga 
respektive manliga perspektiv som båda tillför någonting till olika verksamheter. Skillnader 
i beteende mellan könen anses numera också stabila och oföränderliga. Könsrollerna anses 
dels tillföra någonting till samhället, dels anses dessa omöjliga att förändra. Detta utgör en 
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viktig skillnad mot den första diskursen där det anses nödvändigt att förändra dem. (Nord-
berg 2005).  

Särartstänkandet har hela tiden varit närvarande i jämställdhetsdebatten men blir nu mer 
närvarande än någonsin och skillnaden mellan könen är inte längre någonting som proble-
matiserar verkningarna av könskategoriseringen utan blir nu ett mål i sig (Nordberg 2005). 

Där beteendeskillnader mellan könen enligt den första diskursen, tydlig inte minst på 1970-
talet, var negativa och skulle bekämpas ses de i denna diskurs som en fördel, någonting 
som ska bejakas och som är viktigt att behålla (Nordberg 2005). 

Intressant är att Nordberg tar upp dessa tre diskurser två gånger. Dels i längre förklaringar, 
dels i en sammanfattning. I sammanfattningen är det kraftigt nedtonat att jämställdhetsdis-
kursen om jämställdhet som positiv särart innebär en nyrenässans för de stereotypa köns-
rollerna, för mig blir det därför viktigt att betona denna nyrenässans (Nordberg 2005). 

Även denna diskurs ser könsrollerna som komplementära (Nordberg 2005). 

 

Pojkarna i skolan 

Som ett resultat av den andra och tredje jämställdhetsdiskursen tas också allt oftare kvin-
nors problem eller någon gång emellanåt pojkars problem upp i samhällsdebatten (Nord-
berg 2005). 

Ett område där pojkars problem uppmärksammats är när det gäller skolresultaten. Under i 
stort sett hela skolan ligger medelbetyg e.t.c. lägre för pojkar än för flickor. Det enda ämne 
där pojkarna fortfarande generellt sätt presterar bättre än flickorna är i gymnastik. Detta 
anses numera vara ett problem, trots att problemet i sig inte är särskilt nytt. Men att det ses 
som ett problem är däremot ganska nytt och kan alltså sägas anknyta till den tredje jäm-
ställdhetsdiskursen (Nordberg 2005).  

I Australien gick det så långt att en av parlamentet utsedd kommission kom fram till att 
anpassningen till flickornas behov gått så långt att man numera missgynnar pojkarna (Gill 
2005). Zoë Gill hör till den grupp forskare som menar att detta är en slutsats som är väl 
radikal i förhållande till materialet. Dels så har pojkarnas resultat länge legat under flickor-
nas om man tittar på medeltalen, dels så påpekar så väl Gill som Connell att i dessa diskus-
sioner så har spridningsmåtten ofta nonchalerats. Det vill säga: Det finns gått om pojkar 
som klarar sig bra i skolan och flickor som klarar sig dåligt men det framgår inte av medel-
värden eller dylikt (Connell i Nordberg 2005 och Gill 2005). 

Forskning i och om skolan 

Forskningen om skolan och hur den påverkar respektive kön är ganska starkt präglad av 
särartsdiskursen. Här har sociologins poststrukturalistiska genusbegrepp och -tänk inte ha 
slagit igenom. Detta gör att de begränsningar som könsrollsteorin och särartstänkandet för 
med sig naturligtvis gör sig påminda.  

Nordberg påpekar att den komparativa synen på pojkar och flickor som detta för med sig 
gör att variationerna och hierarkierna som finns inom respektive kön sällan uppmärksam-
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mats (Nordberg i Nordberg 2005). Connell angriper samma problematik från andra hållet i 
det att han konstaterar att eftersom de flesta offentliga diskussioner om könsskillnader i 
skolresultat tillhör särartsdiskursen är de inriktade på skillnader vilket gör att överlappning-
ar och spridningsmått nonchaleras. Samma tanke framförs också av Zoë Gill i hennes arti-
kel om den australiensiska skolan som av en kommission anses för inriktad på att hjälpa 
flickorna (Gill 2005). Gill menar att denna är en kraftig övertolkning av pojkarnas underlä-
ge och hänvisar bland annat till överlappningar och spridningsmått. 

 

En annan del i detta är att det ju alltså finns en mängd diskurser som kan tänkas vilja tycka 
till om huruvida män överhuvudtaget behövs i skolan eller ej. Detta är något utanför fokus 
för denna uppsats, men det kan konstateras att nästan alla diskurser som tas upp anser att 
det vore bra med mer män i skolan (Baggø Nilsen i Nordberg 2005). Undantaget är före-
byggnads- och säkerhetsdiskursen som anser att barnen skall skyddas mot männens aggres-
sivitet, i synnerhet då den urartar i pedofila angrepp på barnen (Baggø Nilsen i Nordberg 
2005). En vända ut på Internet för att titta till gällande statistik visar att den metoden att 
skydda barnen har sina begränsningar helt enkelt genom att dessa brott i enstaka undantags-
fall har kvinnliga förövare, vilket nu gällande brottstatistik kan upplysa om (Brottsförebyg-
gande rådet 2007).  

En annan variant är förstås att göra tvärt om. Man hävdar att bara det kommer in fler män i 
förskolan så kommer allt att falla på plats. Denna tes är strängt taget ganska naturlig med 
utgångspunkt från den tredje jämställdhetsdiskursen. Man förklarar alla problem som finns 
i skolan idag med att det krävs en grupp handlingsinriktade och rationella män inom dessa 
områden (Baggø Nilsen i Nordberg 2005 och Nordberg 2005). I synnerhet inom förskolan 
kan detta leda till rätt stora krav på den enskilde mannen. Margareta Havung formulerar 
detta på följande sätt. 

En manlig förskollärare har dubbla krav på sig i sitt yrkesutövande. Han är förskollärare och man 

med hela samhällets lagrade förväntningar på sina axlar. Han ska vara mannen och fylla ut tom-

rummet i verksamheten eftersom män saknas i förskolan. Det betyder att han har många uppgifter 

att svara mot utöver de rent yrkesmässiga. (Havung i Nordberg 2005, sidan 46) 

Dessa krav låter onekligen som en utmaning och det framgår av Nordbergs avhandling att 
en del av de förskollärare hon pratade med under sina fältstudier också tyckte att det blev 
lite väl mycket krav emellanåt (Nordberg 2005). 

Havung påpekar också att en man som väljer ett kvinnodominerat yrke gör två val. Dels 
väljer man yrket som sådant, dels väljer man att etablera sig i ett yrke som brukar anses 
som ett kvinnoyrke, vilket gör att man har traditionen emot sig (Havung i Nordberg 2005).  

Till detta hör det Rosabeth Moss Kanter påpekar i sin forskning, att grupper som är i kraf-
tigt numerärt underläge i en större grupp riskerar att bli representanter för sin grupp (t.ex. 
sitt kön) i den större gruppen snarare än individer (Nordberg 2005). 

Slutligen så förändrar inte jämställdhetssträvanden nödvändigtvis dessa uppfattningar vil-
ket naturligtvis inte gör det enklare för de män som nu väljer ett kvinnoyrke, och tvärt om 
(Havung i Nordberg 2005). 
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Lärarstudenter minns sina lärare 

Det finns tre studier som kan sägas anknyta till denna studie. Marie Nordbergs avhandling 
om män i kvinnoyrken, Jämställdhetens spjutspets? Har utgjort ett viktigt underlag till tidi-
gare avsnitt, inte minst ”Ute i den stora världen”. Margareta Havungs arbete har tyvärr inte 
gått att få tag på. Detta arbete handlar om manliga förskollärare, alltså delar av det område 
Marie Nordberg undersökte. Så mycket har jag fått fram genom internetsökning. 

Ett tredje arbete anknyter starkt till mitt då det tar upp just vilka intryck många får av den 
svenska skolan och av de svenska lärarna, män som kvinnor:  

 

Ingegerd Tallberg-Broman gjorde under sena 1990-talet en undersökning som granskar hur 
lärarstudenter minns sina lärare från högstadiet ur ett könsperspektiv. Denna undersökning 
är ganska uppenbart skriven utifrån ett könsrollsperspektiv men utgör ändå en stor inspira-
tionskälla för detta arbete. Hennes undersökning visar på att de flesta till att börja med inte 
föredrar det ena eller andra könet när de bedömer sina lärare. Endast cirka 20% av de till-
frågade ansåg sig föredra ena eller det andra könet.  

De egenskaper som lärarstudenterna ansågs känneteckna en manlig lärare ansågs vara mer 
rättvisa och ha hårdare krav på disciplin. Samtidigt ansågs de vara mera på elevernas nivå. 
De hade också en egenhet att favorisera pojkarna, var lätta att ställa sig in för för flickorna 
samt att ”NO-lärarna i högstadiet var äckligt närgångna” (Tallberg-Broman 2002 sidan 80).  

Värt att notera är också att omdömena om kvinnliga (och för den delen manliga) lärare va-
rierade på ett ganska intressant sätt mellan könen på dem som svarade. Detta kan exempli-
fieras med några av de omdömen som kom fram rörande kvinnorna. En kvinnlig student 
hade beskrivit kvinnliga lärare som mer förstående. Manliga studenter ansåg däremot att 
kvinnorna ofta blir hysteriska så fort en pojke gör någonting, vilket man inte ansåg gällde 
manliga lärare. Kvinnliga lärare ansågs också mer fast i normen än de manliga lärarna 
(Tallberg Broman 1998). Någon manlig student hade också beskrivit kvinnor som att de 
”blir ofta löjliga och stökiga” (Tallberg Broman 1998, sidan 40). 

Jag tror inte jag är ute på allt för djupt vatten om jag säger att många av de manliga studen-
terna inte höll med om att de kvinnliga lärarna var mer förstående! 

Metod och genomförande 

Val av metod 

Det tre vanligaste metoderna att välja mellan när en undersökning skall göras för att publi-
ceras i en C-uppsats, förutom de obligatoriska litteraturstudierna är observation, intervjuer 
eller enkäter. 

Den metod som ursprungligen var tänkt för detta arbete var observation. Det är en mer dis-
kret metod som inkräktar mindre på den ordinarie undervisningen vilket gör att det förmod-
ligen hade varit lättare att få skolorna att ställa upp (vilket under stora delar av arbetet med 
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C-uppsatsen varit ett problem) men det är också en metod som riskerar att dränka mig i 
material.  

Observation övergavs således som val av metod.  

En metod som aldrig riktigt var aktuell var intervjuer. Redan från början så fanns en miss-
tanke om att elevernas kunskaper i ämnet var för dåliga och för ojämna. Petra Svenssons C-
uppsats bekräftade detta. Förmågan att analysera det egna eller andras beteenden, kanske 
särskilt ur ett genusperspektiv, är starkt begränsad hos elever i den berörda åldern (Svens-
son 2007). Risken är stor att eleverna helt enkelt inte skulle förstå frågorna. 

Dessutom så är tidsåtgången vid intervjuer tämligen stor. Enligt Patel och Davidsson 
(2003) brukar man räkna med 4 till 6 timmar för att transkribera en intervju på en timme. 
För att få fram ett så gediget material som det som nu finns med behövs uppskattningsvis 
ett tiotal intervjuer på någon timme per styck. Det skulle innebära mer än 40 till 60 timmars 
arbete för att bearbeta intervjuerna och den tiden fanns inte. 

Återstod alltså enkäter. Genom korrekt avvägda frågor hoppades jag ta reda på både sådant 
eleverna kunde ha svarat på mer konkreta frågor, som i Tallberg-Bromans undersökning 
och mer omedvetna intryck som är betydligt svårare att fånga och där intervjuareffekten 
kan bli rätt tydlig vid intervjuer. Det blev alltså en blandning av kvantitativ enkät och en så 
kallad attitydundersökning. Detta finns noggrannare beskrivet under rubriken ”Val av en-
kätfrågor”. 

Val av skola 

Skolan där undersökningen skulle utföras ville jag skulle vara en skola där jag var något 
lite bekant med ledningen men aldrig kommit i kontakt med eleverna. De skulle vara en 
skola som undervisade elever i år 9 och könsfördelningen skulle vara tämligen jämn. 

Eftersom urvalet av lämpliga skolor blev litet så togs också kontakt med den gymnasiesko-
la jag själv gick på. Det var den skolan som sedan ställde upp.  

Denna är att beteckna som den centrala gymnasieskolan i min hemkommun. Det är en stor 
skola, både till yta, elevantal och upptagningsområde. En stor skola är självklart att föredra 
om man ska ha en stor undersökningsgrupp. Dessutom hade skolan den fördelen att jag var 
okänd för eleverna. Dock inte för lärarna, men de höll av allt att döma tand för tunga. 

Val av elever 

När arbetet med den här uppsatsen påbörjades var min tanke att låta elever från år 9 delta. 
Detta av två skäl. Dels beroende på att dessa deltagare skulle ha nästan hela sin grundskole-
tid bakom sig vilket skulle minska risken att erfarenheter från sista tiden i grundskolan inte 
kom med, dels slapp jag den vägen problemen med tillstånden eftersom deltagarna fyllt 15 
år.  

Från början var cirka 30 elever önskvärt. Det önskemålet ökades sedan till 50 elever för att 
få en större säkerhet i undersökningen. En del av det poststrukturalistiska synsättet är dock 
att en liten undersökning kan ha lika stor betydelse som en stor (Davidsson och Patel 2003) 
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Redan från början hade jag klartgjort att jag ville ha relativt jämn könsfördelning på under-
sökningsgruppen. Av den anledningen föreslog rektorn jag kontaktade Naturvetenskapliga 
programmet.  

Könsfördelningen var också relativt jämn på undersökningsgruppen. Undersökningsgrup-
pen gick första året på gymnasiet och de båda klasserna hade totalt 46 elever. Av dessa var 
fyra av någon anledning frånvarande vid undersökningstillfället.  

Nackdelen med Naturvetenskapliga programmet är att det är ytterst tveksamt om urvalet är 
särskilt representativt. Naturvetenskapliga programmet är ett av gymnasiets två rent studie-
förberedande program och har hög andel studiemotiverade eller mycket studiemotiverade 
elever vilket sannolikt påverkar resultatet. 

Val av enkätfrågor 

Enkäten är utarbetad med ett IDI-test från den kurs i ledarskap som jag gått tidigare under 
min lärarutbildning som grund. IDI står för Interpersonal Dynamics Inventory och är ett 
test som syftar till att mäta kommunikationsfärdigheterna hos en person. Testet är egentli-
gen mycket omfattande och de test vi fick göra är en nedbantad upplaga.  

Testet är från början uppbyggt så att man får ett par egenskaper som anses vara motsatser. 
Mellan dem finns en sjugradig skala där man ska placera in sig själv eller andra.  

Ett IDI-test består egentligen av 76 sådana motsatspar (www.idi.se 2007-04-23). Detta test 
påminner om det Davidsson och Patel beskriver som en så kallad Likert-skala. De ger ock-
så en ganska noggrann beskrivning av hur en sådan bör tas fram (Davidsson och Patel 
2003). Hur man ska få tid och deltagare tillräckligt för deras metod vid något mindre om-
fattande än en doktorsavhandling skrev de däremot inte. Jag avstod ifrån så väl fullständiga 
IDI-test som Likert test. De test som vi fick genomgå under ledarskapskursen innehöll 15 
motsatspar och skalan var fyrgradig. 

Dessa motsatspar har jag sedan använt till att formulera 14 påståenden som deltagarna har 
att ta ställning till om de stämmer. Den vägen var avsikten att jag skulle ta mig runt språk-
svårigheter och svårigheter till följd av bristande genuskunskap. 

Dessutom ställdes ett antal ”kringfrågor” som hade två uppgifter. Dels frågade jag efter 
kön, vilket gör det möjligt för mig att se om manliga och kvinnliga deltagare svarade olika 
(vilket de gjorde – mer eller mindre), dels efter när de första gången haft en manlig lärare. 
Jag bad dem också skriva upp maximalt fem egenskaper de tyckte kännetecknade en man-
lig lärare.  

Dessutom gjorde detta det möjligt för mig att använda något som betecknas som omvänd 
tratt-teknik. Trattteknik går ut på att ha öppna frågor i början och sedan allt mer specifice-
rade frågor vart efter för att ”leda in” deltagaren mot allt exaktare svar. Omvänd trattteknik 
går, precis som namnet antyder, ut på det rakt motsatta, att med detaljerade och exakta frå-
gor leda in deltagaren på ett visst område för att sedan kunna öppna frågorna (Davidsson 
och Patel 2003) 
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Genomförande 

Deltagarna informerades om undersökningens syfte samt om de etiska aspekterna i sam-
band med att jag presenterade mig vid undersökningstillfället.   

Undersökningen genomfördes under en lektion i matematik samt på en så kallad resurstid.  

Under matematiklektionen sökte jag också vid ett tillfälle hjälpa en kvinnlig elev med ett 
matematikproblem vilket möjligen kan ha påverkat något av resultaten. 

 

Medan enkäten fylldes i påpekade jag också att fråga nummer 4 begärde maximalt 5 känne-
tecken på en manlig lärare och att det därför inte var något krav att verkligen skriva 5 kän-
netecken.  

Värt att notera var också att det endast blev någon enstaka fråga gällande vad frågorna be-
tydde vilket ju ökar säkerheten i undersökningen. 

 

Första undersökningsgruppen tog betydligt längre tid på sig för att fylla i enkäten vilket 
främst märkets på att andra gruppen hoppade över fråga nummer fyra, frågan som gällde 
egenskaper de associerade med manliga lärare. 

På direkt fråga uppgav den sista kvarvarande eleven i undersökningsgrupp nummer två att 
deras snabba svar förmodligen kom sig av att de ville äta och därefter plugga till ett stun-
dande prov.  

Värt att notera är också att enkäten saknade en fråga för övriga upplysningar. Det struntade 
deltagarna i, ville de tillfoga någonting skrevs detta i allmänhet ned längst ned på första 
sidan på enkäten. Där av att den rubriken finns med i resultatredovisningen i bilaga 2. 

Metodanalys 

Till att börja med: Kan arbetet anses ge en god bild av hur maskuliniteten uttrycks av man-
liga lärare anställda inom svensk grundskola. Eller annorlunda uttryckt. Har metoden upp-
fyllt sitt syfte.  

Någon fullständig bild har den inte gett. Antalet deltagare i undersökningen är ändå högst 
begränsat. Dessutom har deltagarna aldrig konfronterats med ordet maskulinitet. Det gör att 
man kan fråga sig om undersökningen då kan mäta hur maskuliniteten uttrycks bland lära-
re. Eftersom undersökningen har mätt vilka erfarenheter och möjligen förväntningar som 
eleverna har på manliga lärare tycker jag nog att den också undersökt hur maskuliniteten 
uttrycks i undervisningsmiljö, men det är min personliga tolkning och jag är medveten om 
att andra tolkningar kan förekomma. 

 
Den metod som användes till den här undersökningen är en metod som kräver relativt lite 
tid av forskaren och även tar relativt lite tid av deltagaren.  

Det är också en metod som ställer relativt små krav på deltagarens kunskaper i ämnet, åt-
minstone så som enkäten här utformades.  
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Det är också så att metoden kanske inte är så bra på att få fram sådant som deltagarna 
omedvetet skapat sig en bild av. Omedvetna intryck alltså. 

 

Mina enkätsvar bearbetades på följande sätt: 

Enkäten innehöll tre frågor som inte behövde någon egentlig bearbetning. Bra registrering 
av svar. Varken åldern på deltagarna, när de första gången undervisats av en man eller de-
ras kön ger ju särskilt stort tolkningsutrymme.  

Frågan om när de första gången undervisats av en man lade jag inte upp i ett diagram, vil-
ket jag hade kunnat göra. Anledningen till detta var att mitt främsta motiv att ha med frågan 
var att se om det förekom någon deltagare som aldrig blivit det. Det förekom inte och där-
med har frågan uppfyllt sitt syfte.  

På åldern beräknades medelåldern. 

Könsfördelningen hade två funktioner. Dels kunde jag se om undersökningsgruppen hade 
relativt jämn könsfördelning, något jag hoppades på. Dels kunde jag se om svaren skiljde 
mellan kvinnor och män i undersökningsgruppen. 

Kön tillsammans med fråga 4 och 5 kunde alltså stå för nyttig information.  

I samtliga dessa fall kontrollerades dessutom antal svar eftersom svaren registrerades ge-
nom manuell avprickning och det var möjligt att missa enstaka svar eller dubbelnotera. 

Svaren på fråga 4 kategoriserades däremot beroende på vad jag ansåg att det rörde sig om 
för typ av område. Detta resulterade i sju kategorier. 

• Rakt på sak 

• Disciplin och ordning 

• Respekt 

• Undervisning 

• Humor 

• Personkemi/Social kompetens 

• Övrigt 

Dessa sju kategorier valdes ut på två grunder. De tre första samt kategorin ”Humor” valdes 
eftersom jag såg att svar som berörde dessa områden återkom ofta i enkäterna. De tre övrigt 
beroende på att de föreföll ändamålsenliga. Antingen tar man upp lärarens undervisning, 
eller hur läraren är, eller så tar man upp någonting jag inte riktigt vet vart det ska höra.  

En viktig uppgift med kategorierna ”Rakt på sak” och ”Respekt” var att se om de var så 
vanliga som jag först trodde.  

Den enda kategorisering jag på sätt och vis gjort utöver det ovan nämnda är att jag marke-
rat vilket kön deltagaren som kom med svaret hade. Däremot har jag inte analyserat orsa-
kerna till svaren närmare. 
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Fråga 5 var den fråga som analyserades mest och det skedde nästan uteslutande med hjälp 
av en dator.  

Till att börja med matades alla svaren in i datorn. Markerades ruta 1 redovisades det som 
att deltagaren svarat 1, markerades ruta 2 redovisades det som 2 och så vidare. Antal svar 
och medelvärde beräknades. Dessutom gjordes en sammanställning av hur många svar det 
fanns av varje svarsalternativ. Detta gjorde det möjligt att på ett överskådligt sätt se om 
något svarsalternativ var väldigt vanligt eller väldigt ovanligt samt att se om något påståen-
de definitivt fick stöd eller avvisades av deltagarna. 

Därefter gjordes en så kallad filtrering, där jag alltså bad datorn att endast visa vissa svar, 
så att antal svar och medelvärden kunde beräknas separat för varje kön. Detta för att utröna 
om det fanns några skillnader i svar mellan könen. Slutligen så beräknades variansen och 
ett intervall togs fram (för första påståendet var svarsintervallet t.ex. 2,43±0,79 där 2,43 är 
medelvärdet och 0,79 variansen) för att se om skillnaderna i svar var större mellan könen 
än variansen. Det var de inte och av detta drogs slutsatsen att någon skillnad mellan könen 
inte gick att påvisa. Värt att notera är dock att kvinnorna i undersökningen nästan genom-
gående ställde sig mer positiva till påståendena. Skillnaderna är alltså inte stora, men de 
finns där. Frågan är då om manliga lärare har lättare för att smöra in sig hos kvinnliga ele-
ver (några enkätsvar tyder på det) eller om kvinnor har en benägenhet att svara mer positivt 
i attitydundersökningar som t.ex. denna. Eftersom skillnaden är så konsekvent vill jag dock 
låta vara oskrivet om det är hos deltagarna eller hos måltavlan för undersökningen som 
skillnaden ligger. Som ett led i detta drar jag den mer försiktiga slutsatsen att könet på ele-
ven inte verkar ha någon större betydelse för hur läraren uppfattas. 

 

Etiska aspekter 

Som forskare inom den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningssfären har jag i hu-
vudsak fyra olika kriterier att ta hänsyn till. Dessa fyra kommer att tas upp under separat 
rubrik och för varje krav kommer jag att redovisa hur jag efter bästa förmåga sökt uppfylla 
dessa kriterier.  

Informationskravet 

Jag tog innan det tillfälle då enkäterna lämnades ut kontakt med rektorn som ansvarar för 
det gymnasieprogram där undersökningen genomfördes och frågade om huruvida de skulle 
kunna tänka sig att ställa upp. Hon informerades här om att jag behövde göra en enkätun-
dersökning ihop med mitt examensarbete på Lärarhögskolan. Jag redovisade även vad ar-
betet skulle handla om samt ungefär hur stor undersökningsgrupp som var önskvärd samt 
att relativt jämn könsfördelning från min sida var önskvärt.  

Kontakt togs med de arbetslag där lärarna på det berörda programmet arbetade och till-
sammans med en lärare där bestämdes vilka klasser som skulle kunna komma ifråga samt 
tid och plats för utlämnandet av enkäterna.  

I vilken grad den läraren sedan informerade de enskilda eleverna saknar jag information 
om. 
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Vid undersökningstillfället informerades även deltagarna om vad jag min uppsats handlar 
om samt vilka villkor som gällde för övrigt (se nedan).  

Samtyckeskravet 

Vid undersökningstillfället så informerades eleverna om att deras medverkan var frivillig.  

Eftersom samtliga undersökningsdeltagarna är över 15 år gamla och den information som 
efterfrågas i enkäten inte gärna kan sägas vara etiskt känslig ansåg jag mig inte behöva in-
hämta målsmans tillstånd om medverkan.  

Konfidentialitetskravet 

Undersökningen är i huvudsak av kvantitativ karaktär vilket gör det nära nog fullständigt 
omöjligt att urskilja enskilda svar.  Även om man har tillgång till de ifyllda enkäterna är de 
mest känsliga information som inhämtats deltagarnas ålder och kön, för övrigt finns t.ex. i 
allmänhet endast mycket få prov på deltagarnas handstil. Dessutom har frågorna i görligas-
te mån utformats på sådant sätt att om nu de lärare som svaren i huvudsak handlar om på 
något sätt skulle komma över enkäterna så ska svaren aldrig kunna uppfattas som kränkan-
de. Detta alltså som en extra säkerhetsåtgärd eftersom det ska vara stört omöjligt att över-
huvudtaget identifiera deltagarna endast på svaren.  

Detta hindrar inte att resultatet i denna uppsats kommer att redovisas i form av tabeller som 
gör det ännu mer omöjligt att spåra enskilda deltagare. Enskilda enkäter kommer också, så 
snart detta arbete med säkerhet kan sägas vara klart, att förstöras.  

Nyttjandekravet 

Deltagarna informerades vid undersökningstillfället om vad svaren kommer att användas 
till och även om att svaren inte kommer att användas för andra ändamål samt att enskilda 
svar alltså så snart detta låter sig göras kommer att förstöras. För övrigt står att läsa i de 
etikregler som antogs av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990 
och reviderades i april 1999 att: 

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kom-

mersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Etikregler 1999, sidan 4) 

Eftersom någon sådan information aldrig samlats in är möjligheterna att använda den på 
ovan beskrivet sätt obefintliga och jag anser mig därmed ha uppfyllt nyttjandekravet.  

Resultat 

Redovisningens upplägg 

Till att börja med kommer jag att redovisa uppgifter som deltagarna av demografisk karak-
tär, alltså kön och ålder samt hur många som faktiskt deltog i undersökningen.  
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Sedan redovisas svaret på frågan om när de första gången undervisats av en man. På direkt 
fråga från några elever gjordes undantaget att vikarier någon enstaka timme inte räknades, 
detta med tanke på att dessa sannolikt inte påverkat deltagarna på samma sätt som en lärare 
de haft under längre tid. 

Därefter redovisas ett urval av de egenskaper som ansågs känneteckna en man. 

Slutligen redovisas en tabell med svaren på hur eleverna bedömde kommunikationsfärdig-
heterna hos sina lärare.  

Det hela avslutas av en resultatdiskussion. 

I bilaga 2 redovisas samtliga enkätsvar.  

Om deltagarna 

Totalt deltog 42 elever.  

Av dessa var 19 män och 23 kvinnor, vilket innebär att andelen män respektive kvinnor var 
45 respektive 55 procent.  

 
Elevernas redovisade ålder var i allmänhet 16 eller 17 år. En elev redovisade en ålder på 

12
416  år. Medelåldern blev ungefär 16 år och 5 månader.  

I vilken årskurs blev du första gången undervisad 

av en man? 

Samtliga elever hade blivit undervisad av en man under en längre sammanhängande period 
i sjunde klass. Det vanligaste svaret på frågan ovan var i fjärde klass på grundskolan. Det 
näst vanligaste svaret var första klass i grundskolan, vilket var något förvånande med tanke 
på den bild Marie Nordberg och flera andra målar upp (Nordberg 2005 m.fl.). De näst näst 
vanligaste svaret var förskolan (som av många elever betecknades år 0), år 3 eller år 7. Ta-
bell med fullständiga svar redovisas i bilaga 2.  

”Saker” som deltagarna tyckte utmärkte en manlig 

lärare 

I struktursyfte kan svaren delas upp i sex kategorier där varje kategori tar upp svar som har 
mycket gemensamt. 

Den i särklass största kategorin har jag sammanfattat under rubriken Disciplin och ordning. 
De flesta elever som överhuvudtaget skrivit något på denna fråga är helt klart överens om 
att männen ställer högre grav än kvinnorna, inte minst på att det ska vara lugnt i klassrum-
met. Men männen är ibland också väl kontrollerande och har svårt för att säga till kvin-
nor/flickor i klassen.  
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Totalt sett så verkar dock eleverna tycka att männen inte bara kräver bättre ordning utan 
faktiskt uppnår det också. Några få använde ordet respekt, andra valde andra formuleringar. 

Ett väldigt vanligt omdöme är också att manliga lärare är mer rakt på sak. 
 
Totalt sett så är också eleverna nöjda med den undervisning de får av män. De två åter-
kommande svaren under denna kategori var att männen ställde högre krav (underförstått än 
kvinnorna) och att de var mycket pålästa i de ämnen där de undervisade. ”Brinner för sitt 
ämne” var också en formulering som dök upp. En majoritet av svaren i denna grupp var 
också positiva. Endast tre anmärkningar finns bland svaren och denna kategori innefattar 
20 svar. 

 
Svar som rör den sociala kompetensen ger ett blandat intryck, ungefär hälften av svaren är 
positiva och den andra hälften negativa. Det vanligaste återkommande svaret är dock 
okänslig, ett omdöme som inte gärna kan tolkas som positivt.  

 
En egenskaper som också kom upp var att eleverna får intrycket att männen oftare åtmin-
stone försöker vara roliga. Däremot råder delade uppfattningar om huruvida de lyckas eller 
ej.  

 
Bland övriga svar kan noteras att tre elever skrev glasögon. Vet inte hur jag ska tolka det 
riktigt. Två elever påpekade också dålig handstil. En kvinna tog sig friheten att skämta i 
enkäten i det att hon skrev ”Ser de bra ut kan de betecknas som ögongodis ☺”1. 

 

Vad gör manliga lärare för intryck? 

Resultatet av denna fråga redovisas i form av ett par tabeller. 

 
Till att börja med de påståenden som eleverna hade att ta ställning till. 

Dina manliga lärare… 

1 …är passiva och låter eleverna jobba 

2 …ger gensvar på frågor e.tc. 

3 …tar lätt på problem 

4 …är noga med att göra som man brukar 

5 …är disciplinerade 

6 …accepterar om eleverna tänker annorlunda 

7 …verkar organiserade 

                                                
1
 Symbolen är en så kallad Smiley, en symbol som kom till på elektroniska diskussionsforum som tecken på att just 

det svaret/den kommentaren inte ska tas på allvar. 
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8 …skämtar med eleverna 

9 …är noga med att ni jobbar i klassrummet 

10 …är noga med att det är trevligt klimat 

11 …är försiktiga med personliga frågor 

12 …tänker noga igenom vad de gör 

13 …är utåtriktade 

14 …är rakt på sak 

 
 
Deltagarnas svar presenteras nedan. Varje påstående kunde graderas mellan 1 och 4. 1 in-
nebar att de instämde helt, 4 inte instämde. 2 och 3 var mellanvarianter mellan dessa. Ge-
nom att dra ett genomsnitt på elevernas svar har nedanstående tabell skapats. 

 

 Samtliga Kvinnor Män 

 Medeltal Antal svar Medeltal Medeltal 

1 2,43 42 2,35 2,53 

2 1,9 42 1,78 2,06 

3 2,23 41 2,07 2,42 

4 2,37 41 2,14 2,63 

5 2,05 42 1,96 2,16 

6 1,99 42 1,93 2,05 

7 2,29 42 2,22 2,37 

8 1,89 41 1,96 1,81 

9 2 42 2,09 1,89 

10 2,15 42 1,76 2,63 

11 2 42 1,65 2,42 

12 2,36 42 2,09 2,68 

13 2,08 42 2,02 2,16 

14 1,86 42 1,74 2 

 
Ovan har den så kallade variansen (medelavvikelse från medel, ungefär) inte angivits men 
redan här kan sägas att den i samtliga fall var större än skillnaden i svar mellan kvinnliga 
och manliga deltagare. Någon könsrelaterad skillnad i svar har alltså inte gått att säkerstäl-
la. Däremot är kvinnornas svar som synes generellt sätt lägre, de ställer sig mer positiva till 
påståendena. Med två undantag. De tyckte inte att manliga lärare skämtade i lika hög grad 
som männen i undersökningen påstod och de ansåg inte att kraven på att eleverna jobbar 
var så stora som männen i undersökningen hävdade. 
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Resultatdiskussion 

Vad kan man då sammanfattningsvis säga att jag kommit fram till. 

Ja, till att börja med att könsfördelningen får lov att sägas vara ganska jämn. Liksom ål-
dern. 

De allra flesta undervisas första gången av en man i år 4, alltså när de är tio år gamla. Det 
är också ganska många som undervisas av män första åren i grundskolan och ganska många 
som undervisas av män först i år 7. 

Den enda jämförelsevis säkra slutsats man kan dra av dessa svar är att det varierar kraftigt 
när männen kommer in på undervisningsarenan mellan olika skolor. 

Frågorna 4 och 5, alltså de som handlade om vad som kännetecknar en manlig lärare re-
spektive attitydundersökningen är desto mer intressanta. Det mest intressanta är att svaren 
dem emellan skiljer rätt ordentligt emellanåt. 

Trots att svaren på den sista frågan på enkäten hade viss övervikt åt ena hållet, vilket jag 
tog upp i metodanalysen, så ligger ändå svaren på attitydundersökningen relativt nära det 
teoretiska mittenvärdet 2,5. Det tyder på att det är väldigt svårt att säga något generellt om 
beteendet hos män. Den ena tycker si och den andra tycker så och totalt sett så väger de upp 
varandra. Ytterligare en sak som tyder på detta är att på samtliga påståenden så fanns samt-
liga svarsalternativ med.  

Intrycket att manliga lärarna är stränga som jag fick av frågan som gällde vad man tyckte 
kännetecknade en manlig lärare visade sig inte riktigt stämma när svaren på attitydunder-
sökningen granskades. Ett medelsvar på 2,0 är inte så extremt att det kan sägas påvisa nå-
got bestämt. En variant är ju att de är stränga med att det t.ex. ska vara tyst, men inte är så 
noga med att de jobbar. En annan tolkning är att inte ens på dessa punkter handlar det om 
några entydiga skillnader mellan könen utan en fråga om individer och individuella skill-
nader. En tredje tolkning är att eleverna förväntade sig att männen skulle vara stränga, men 
att detta inte uppfylldes i praktiken så tydligt att det gav utslag i attitydundersökningen. 

Dock ska här påpekas att skillnaderna är oerhört små, inte minst i förhållande till variansen. 

En annan intressant iakttagelse vid sammanställningen av svaren var att det på ett par stäl-
len var där könet på svarspersonen förvånade mig. Att det var mest kvinnor som svarade att 
de tyckte männen var bättre förvånade mig. Liksom att det var mest kvinnor som särskilt 
påpekade att männen de undervisats av hade svårt att säga till dem. 

Dessutom var alltså kvinnorna i undersökningen mer positiva till påståendena i attitydun-
dersökningen. Här går det inte att säga något bestämt om de är mer positiva till lärarna eller 
mer optimistiska till andra människor. Oavsett vilket är då påståendena där de är mer nega-

tiva desto mer intressanta eftersom de inte är det annars. I bägge fallen kan ganska alvarliga 
saker ligga bakom svaren, liksom förklaringarna kan vara mer alldagliga till sin karaktär.  

Kvinnorna tyckte inte alls att männen skämtade särskilt mycket. Det går naturligtvis att 
tänka sig att det beror på att de inte är vana vid ”manlig” humor. Ambjörnsson påpekar i 
sin avhandling att svensk skola är homosocial, och visst kan man tänka sig att humorn skil-
jer mellan pojkar/män och kvinnor/flickor om de huvudsakligen har kontakter inom sitt 
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eget kön. En annan variant är att ”skämten” är sexuella anspelningar som kanske till och 
med är direkt kränkande för flickorna i klassen (Ambjörnsson 2003). 

Dessutom tycker inte kvinnorna att kraven på att de jobbar är särskilt stora. Det finns två 
tolkningar även här. Ambjörnsson menar i sin avhandling att kvinnorna har ett krav på sig 
från samhället om att vara mer ordentliga. Detta skulle ju också kunna leda till att om 
samma krav ställs på både kvinnor och män om ordentlighet vid något tillfälle, uppfattar 
männen dem som högre (Ambjörnsson 2003). En annan variant är att kvinnorna lärt sig att 
fjäska sig till lägre krav. Det sista skulle vara en alvarlig anmärkning på lärarnas professio-
nalitet. 

Slutsatser 
För att återknyta till syftet med arbetet: Hur tar sig maskuliniteten bland män uttryck i den 
kvinnodominerade skolan? 

Detta arbete tyder på att det mestadels sker genom förväntningar, omedvetna eller verbalt 
utsagda. Männen har makten i vårt samhälle därför att de besitter positioner med mycket 
makt, men har för den skull inte automatiskt mer makt i en viss yrkesposition. En strategi 
för att behålla detta maktövertag kan vara att liera sig med den (manliga) chefen (Nordberg 
2005). Om chefen däremot är kvinna, vilket blir vanligare och vanligare i skolan, fungerar 
inte den taktiken.  

Totalt sett kan man säga att män har lättare att göra karriär och/eller få mer betydelsefulla 
positioner därför att de förväntas vilja det. Därmed ingenting sagt om att de faktiskt har det. 
Nordberg berättar hur tidigare nämnda forskare, Rosabeth Moss Kanter, hävdade att kvin-
nor hålls tillbaka i sin karriär av ett glastak. På motsvarande sätt kan man säga att männen 
istället åker glashiss. De skjutsas uppåt i hierarkin eftersom det förväntas av dem. Ett så-
dant exempel är att tre av de lärare som jag hade under högstadiet följde med mig upp på 
gymnasiet i det att de började jobba där (Nordberg 2005).  

 

Beteendeskillnaderna mellan män och kvinnor är, som Connell påpekat, mycket små (Con-
nell 1995). I den här undersökningen kunde 8 personer inte ange några beteendeskillnader 
mellan män och kvinnor i katedern och av de 34 som gjorde det reserverade sig 3 och en-
dast en kunde verkligen ange 5 saker. Det vanligaste var två-tre saker. Det tyder onekligen 
på att skillnaderna i praktiken inte är så stora.  

En av de som reserverade sig skrev under fråga 4 i enkäten: 

(Det beror ju helt på hur de är som människor, det går inte att generalisera, den bästa lärare jag 

har haft var man, men även den sämsta jag haft…) (kvinna som deltog) 

En annan elev var inne på en liknande tanke i det hon i en lång reservation skrev att hon 
haft både män som motarbetat henne och män som verkligen hjälpt henne framåt. Hon av-
slutade reservationen med ”jag kan skriva hur mycket som helst” 

 

Mest intressant är dock följande: 



 22 

Det har inte gått att finna några entydiga belägg för att männen är särskilt mycket mer ra-
tionella eller handlingsinriktade än kvinnorna, vilket är de egenskaper Nordberg beskriver 
som utpräglat manliga enligt den tredje jämställdhetsdiskursen. Den har å andra sidan inte 
gått att motbevisa heller, men hade den stämt tycker jag nog att den borde ha visat sig nå-
gonstans i undersökningen. Som jag visat ovan är det oftast en liten grupp deltagare som 
påpekat något, men eftersom variationen mellan svaren är stor tror man att det är en stor 
grupp när ett bestämt svar återkommer.  

En mer och mer trolig slutsats är att det inte finns särskilt många kännetecken på män som 
eleverna lätt kan urskilja.  

Detta stämmer väl överens med vad Marie Nordberg sett i sin undersökning. I och för sig 
så hade männen en viss egenhet att finnas ute på bollplanen eller i snickarhörnet, och det 
var väldigt ovanligt att de hängde upp gardiner. Men när det gällde matning, blöjbyte och 
allmänt ompysslande av barnen var skillnaderna mycket små, om det ens fanns några 
(Nordberg 2005).  

I min undersökning så är männen mer rakt på sak och skojar mer. Det kan också tänkas att 
de är noggrannare med ordningen, men utöver det så finns det inga entydiga skillnader mel-
lan könen. Här ska sägas att undersökningen ju inte jämfört med kvinnor, så det kan ju 
hända att motsvarande enkät för kvinnliga lärare skulle visa att dessa är otroligt vaga, torra 
som dam och slarvar kopiöst med ordningen. Det är inte en särskilt trolig variant. 

 

Men om då män och kvinnor i praktiken är så lika, då blir ju den tredje jämställdhetsdiskur-
sen i Nordbergs framställning, jämställdhet som positiv särart, en aning komplicerad. Hur 
kan en särart som mestadels inte finns vara positiv? 

Men det innebär ju också att det inte behövs några män i skolan som ska vara manliga fö-
rebilder åt pojkarna som går där. Om männen beter sig precis som kvinnorna, behövs det 
inga manliga förebilder. Behövs då man i skolan överhuvudtaget? Jag tror det. 

Tidigare i uppsatsen så påpekades att särartsdiskursen, den diskurs som betonar skillnader-
na mellan könen, har en tendens att bli mycket tydlig i enkönade miljöer.  

Det som behövs är att det könet som man själv tillhör ska finnas så välrepresenterat att man 
inser att man inte behöver följa normen för att accepteras. Och några från det andra könet 
som säger ifrån när man generaliserar allt för hårt. Männen behövs alltså som omanliga 
förebilder, snarare än manliga. Och kvinnorna som okvinnliga exempel, men det var inte 
det den här uppsatsen handlade om. 

Men män förväntas vara manliga. Det är det alltihop handlar om. Efter en enkät med över 
40 deltagare, ett antal timmar vid datorn, inte minst för att bearbeta data, är vi alltså tillbaka 
till Fucking Åmål, eller åtminstone vad Fanny Ambjörnsson skrivit om filmen ifråga (cita-
tet finns på sidan 2 i detta arbete). 

Det är normerna det handlar om. Normer som ingen egentligen når upp till och som alltså 
skiljer mycket mer i teorin än i praktiken. Oberoende av om det är män eller kvinnor vi 
pratar om, oberoende av om det är i skolan eller utanför den, oberoende av vilket av könen 
som råkar ha övertaget. Och det är normer som av allt att döma inte säger så mycket om 
hur undervisningen ska skilja mellan kvinnor och män. 
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Metoddiskussion 
Valde jag rätt metod? Använde jag den på ett korrekt sätt? Finns det alternativ jag överväg-
de och borde dessa ha övervägts noggrannare.  

Om jag valde rätt metod är förstås en fråga som inte går att svara på rakt av. Det är inte 
precis en fråga man kan svara ja eller nej på. Men att döma av det Danielsson och Patel 
(2003) skriver som för och nackdelar med olika metoder och hur dessa ska läggas upp hade 
jag nog inte så mycket att välja på .  

Vad jag har gjort är en attitydundersökning, kompletterat med en fråga av kvalitativ karak-
tär. Totalt sett måste dock enkäten betecknas som kvantitativ.  

Undersökningen är liten. Antalet svarsalternativ liksom antalet frågor var litet. 

Idén att ställa eleverna inför ett antal påståenden istället för ordpar som IDI-
undersökningarna gör är någonting jag tror förde undersökningen framåt i det att jag aktivt 
strävade efter lättförståeliga formuleringar vilket Davidsson och Patel gjort men som IDI-
undersökningarna inte riktigt gör enligt min mening, åtminstone inte om man gör under-
sökningen på ungdomar (Davidsson och Patel 2003).  

Sedan finns förstås vissa saker som rätt säkert kunde ha gjorts bättre. 

Fråga 4 var formulerad ”Skriv maximalt 5 saker du tycker utmärker en manlig lärare.”. 
Ordet ”saker” är kanske inte det lämpligaste ordvalet i detta sammanhang. 

Sedan var det ju det att deltagarna hade en viss benägenhet att ställa sig positiva till påstå-
endena även där två påståenden motsäger sig själva. Detta leder naturligtvis till funderingar 
om att det kanske hade varit bättre med några negativa påståenden också.   

Den kvalitativa intervjun är förstås också en metod om det är någons erfarenhet och in-
tryck. Framförallt en relativt ostrukturerad intervju med obefintlig standardisering, alltså 
med nästan enbart helt öppna frågor, framstår vid ytligt påseende som en ytterst lämplig 
metod.  

Denna intervjumetod skulle i så fall gå till så att man har några få öppna frågor som man 
ställer till deltagaren i undersökningen för att sedan ställa följdfrågor där det behövs. 

Petra Svenssons arbete visar faran med den här tekniken. Hennes arbete granskar genus-
medvetandet hos elever i grundskolans sista år och visar på att genusmedvetandet är dåligt 
och dessutom mycket ojämnt (Svensson 2007). Eftersom kunskaperna varierar är risken 
stor att elevernas förmåga att granska genus hos t.ex. lärarna är minst lika ojämn. Attityd-
undersökningar där man med alternativa formuleringar kan ta sig runt problemet är här att 
föredra.  

Dessutom framstår bearbetningen av attitydundersökningar som betydligt mer aptitlig för 
en blivande mattelärare med relativt goda datorkunskaper. 

En metod som i början av arbetet var förstahandsvalet var observation. Att den metoden 
föll bort berodde på att den skulle ha resulterat i sådana mängder material för att kunna ge 
tillräckligt med information. 
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Dessutom visade frågor som kom upp under undersökningstillfället att deltagarna åtmin-
stone ibland kom ihåg lärare från grundskolans första år. Dessa intryck finns nu med i un-
dersökningen vilket hade blivit svårt med observationer.  

Som jag skrivit tidigare har den här uppsatsen poststrukturalistisk grundsyn.  

I detta forskningssammanhang används inte begrepp som validitet, reliabilitet eller repeter-
barhet (Davidsson och Patel 2003).  

Denna undersökning visar endast vad 42 mer eller mindre slumpvis utvalda elever svarade 
på dessa fem frågor. Av det har dragits slutsatser om hur dessa 42 individer uppfattat män-
nen de undervisats av. Hade någon annan gjort undersökningen eller om andra personer 
deltagit hade svaren förmodligen blivit annorlunda.  

Enligt det poststrukturalistiska synsättet är ingen samhällsvetenskaplig/humanistisk kun-
skap generaliseringsbar utan en stor portion eftertanke. Således inte heller detta arbete.  

Fortsatt forskning 

För den som vill fortsätta forska på området finns gott om frågor som fortfarande är obe-
svarade. Men det är ett helt forskningsområde som vad jag lyckats få fram i stort sett är helt 
outforskat. 
Nämligen hur stor skillnad det egentligen är på värderingar, synsätt och vardagsbeteende 
mellan kvinnor och män. 
Den här uppsatsen handlar nästan enbart om män. 
Men manlighetsforskningen är en del av forskningen om genus, om könsroller och köns-
normer. 
En forskning som nästan alltid koncentrerar sig på de förväntningar som finns i samhället.  
Det forskas mycket lite på hur stort genomslag dessa förväntningar får – hos enstaka indi-
vider. Är verkligen en man i gemen mer maktsökande och makthungrig än en medelkvinna. 
Är verkligen männen mer handlingskraftiga och rationella än kvinnorna. När man tittar på 
individnivå, och låter bli att studera tidskrifter och media. 
Det tycker jag skulle vara intressant om någon ville forska på. 
Kanske inom skolan, kanske utanför den. 

Dessutom är ämnet för den här uppsatsen ett relativt outforskat arbete. Män i de senare 
delarna av skolan är också ett område det forskas relativt lite om. Även här finns det upp-
slag.  
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Bilaga 1, enkäten 

Enkät om manliga lärare 
1. Vilket kön tillhör du? 

Man Kvinna 

2. Hur gammal är du? 

………………… 

3. I vilken årskurs blev du för första gången undervisad av en man? 

………………… 

4. Skriv maximalt 5 saker du tycker utmärker en manlig lärare. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 



 27 

5. 

Du kommer nu att ställas inför ett antal påståenden om hur de män du undervisats av upp-
träder i klassrummet. Stämmer påståendet helt kryssar du över ettan, stämmer det inte alls 
kryssar du i fyran, stämmer det delvis kryssar du tvåan eller trean. Sätt kryssen på siffrorna 
och inte mellan dem.  

Dina manliga lärare… 

…är passiva och låter eleverna jobba 1 2 3 4 

…ger gensvar på frågor e.tc. 1 2 3 4 

…tar lätt på problem 1 2 3 4 

…är noga med att göra som man brukar 1 2 3 4 

…är disciplinerade 1 2 3 4 

…accepterar om eleverna tänker annorlunda 1 2 3 4 

…verkar organiserade 1 2 3 4 

…skämtar med eleverna 1 2 3 4 

…är noga med att ni jobbar i klassrummet 1 2 3 4 

…är noga med att det är trevligt klimat 1 2 3 4 

…är försiktiga med personliga frågor 1 2 3 4 

…tänker noga igenom vad de gör 1 2 3 4 

…är utåtriktade 1 2 3 4 

…är rakt på sak 1 2 3 4 
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Bilaga 2, enkätresultat 

Vilket kön tillhör du? 

Kvinna 23 

Man 19 

Hur gammal är du? 

16 år 24 st 

17 år 17 st 

12
416  år 1 st 

När blev du för första gången undervisad av en man? 

År i grundskolan Antal elever 

Förskolan 5 

1 7 

2 4 

3 5 

4 13 

5 2 

6 2 

7 6 

Ingen av deltagarna svarade år 8 eller år 9 varför dessa inte finns med. 
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Påståenden om manliga lärare. 

På samma sätt som tidigare är påståendena numrerade enligt nedan. 
Dina manliga lärare… 
1 …är passiva och låter eleverna jobba 
2 …ger gensvar på frågor e.tc. 
3 …tar lätt på problem 
4 …är noga med att göra som man brukar 
5 …är disciplinerade 
6 …accepterar om eleverna tänker annorlunda 
7 …verkar organiserade 
8 …skämtar med eleverna 
9 …är noga med att ni jobbar i klassrummet 
10 …är noga med att det är trevligt klimat 
11 …är försiktiga med personliga frågor 
12 …tänker noga igenom vad de gör 
13 …är utåtriktade 
14 …är rakt på sak 
Så här kommer då en tabell över hur samtliga elever svarade 
Påstående Medeltal Antal svar Antal 1 Antal 2 Antal 3 Antal 4 
1 2,43 42 6 17 14 5 
2 1,9 41 14 20 4 3 
3 2,23 41 7 19 12 2 
4 2,37 41 7 14 18 2 
5 2,05 42 15 13 11 3 
6 1,99 42 14 16 9 2 
7 2,29 42 11 15 9 7 
8 1,89 41 20 11 3 6 
9 2 42 15 16 7 4 
10 2,15 42 10 17 12 2 
11 2 42 15 16 7 4 
12 2,36 42 6 19 13 4 
13 2,08 42 10 20 9 2 
14 1,86 42 19 12 9 2 

 

Skriv ned maximalt fem saker du tycker utmärker en manlig lärare 

Detta kommer att redovisas som en tabell över vilka saker deltagarna tog upp, sorterade 
efter ämne. K före betyder att en kvinna skrev det. M att en man gjorde det. 

Rakt på sak 

K Rak på sak 
K Raka (ärliga) 
3xK, 2xM Rakt på sak 
K Är mer rakt på sak 
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Disciplin och ordning 
K Auktoritet 
K Auktoritära 
K De går på hela klassen under ett bråk å inte enstaka individer 
K De har svårare att säga till tjejer ordentligt 
K Det är lugnare i klassen  
M Disciplinerad 
M disciplinerade 
K Har bättre pli på bråkiga elever 
2xM Hårdare    
M Ibland mer diciplin 
2xM Mer kontroll 
M Ofta sträng 
M Oftast mer bestämda 
M Skapar bättre arbetsklimat än kvinnor (ordning) 
M Stenhårda på regler 
M Sträng  
2xM Strängare 
M Större behov av kontroll  
K Svårare att säga till tjejer  
M Vill ha kontroll 
M Vill ha tyst på lektionerna 
 
Respekt 
M Respekterade 
2xM Mer respekt 
 
Undervisning 
M Bra undervisning 
2xK Brinner för de ämnen de undervisar i 
M Bättre 
K De är bland de bästa 
K De är bland de bästa på att lära ut. 
K De är inte sjuka/lediga från jobbet särskilt ofta 
K Duktiga (kompetenta) 
K Favoriserar men försöker väl att dölja det 
M Han ber eleverna komma fram när de behöver hjälp 
K Har sällan favoritelever, eller visar det i alla fall inte. 
2xK Högre krav 
M Lättare att resonera med 
M Lättförståelig 
K Man måste be dem rakt ut och rakt på sak om vad man vill ha hjälp med. 
K Manliga lärare brukar gilla manliga elever mer än kvinnliga elever (flesta fall) 
K Mer avslappnade lektioner 
M Mycket påläst på det undervisande ämnet 



 31 

K Starka intressen om sina områden 
 
Humor 
M Skämtsamma 
K Har en viss tendens att dra dåliga skämt  
3xK Humor (mer än kvinnliga lärare) 
M Han skämtar 
M Roligare (försöker väl) 
 
Personkemi/Social kompetens 
K Blir inte lika personliga 
M Försöker imponera på tjejerna i klassen  
M Han ger en snabb förklaring till hans sena ankomst 
M Han stressar ej. 
M Lätta att övertala 
M Mindre gnälliga 
K Mycket lättare för manliga lärare att bli rastiska 
K Många kan bjuda på sig själva 
K Oempatisk 
K Okänslig ibland 
2xK Okänsliga 
K Omtänksamma/ eller ej 
K Problem med att tala om personliga frågor (mentorer) 
K Svårt att lyssna 
M Tar allvarligare på saker  
 
Övrigt 
K Ser de bra ut kan de betecknas som ögongodis :-) 
3xM Glasögon 
M Braxorna högt uppe 
K Dålig handstil 
K Ser inte vad de skriver ibland :-P 
 

Övriga enkätsvar 

Alltså kommentarer och dylikt som är svårt att koppla till en bestämd fråga: 

Som tillägg till sakerna som deltagaren tycker kännetecknar manliga lärare: 

”…men allt detta beror ju på personligheten och inte på könet!” 

Kvinna 

 

”Precis samma saker som en kvinnlig lärare” 

”Det finns manliga lärare som är dåliga och bra men det är precis samma sak med kvinnli-
ga lärare” 



 32 

Kvinna 

 

Som kommentar till svaret på påståendet att lärarna är noga med att det är trevligt klimat 
skriver deltagaren efter svaret 4 ”(absolut tystnad)” 

Man 

 

”Det är väldigt svårt att generellt svara på de här frågorna då det skiljer sig från lärare till 
lärare. 

Jag har haft manliga lärare som vart mån om individuell utveckling och brytt sig enormt 
mycket. 

Jag har också haft manliga lärare som hindrat mig att utvecklas och motarbetat mig. För 
mig spelar det ingen roll ifall läraren är kvinna eller man men det är viktigt att de respekte-
rar sina elever oberoende av könet. 

Manliga lärare är generellt roligare, har humor och gör därför lektionerna roligare och be-
tydelsefulla. (Vissa har sjuk humor) 

Jag kan skriva hur mycket som helst.” 

Kvinna 

 

Reservation till fråga 4: 

”(Det beror ju helt på hur de är som människor, det går inte att generalisera, den bästa lära-
re jag har haft var man, men även den sämsta jag haft…)” 

Kvinna 

 


