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Abstract

With this thesis I wanted to find out how a teacher-team in Stockholm reason about and whether 

they have specific expectations of male teachers in the early school years. Interviews with five 

teachers from pre-school to grade 3 and in after-school have shown that specific expectations of 

male teachers is something obvious. Are male teachers expected to enter into the role of male role 

models to contribute with masculinity and a male perspective? However, the informants are not able 

to define how a male role model is or should act. Men and women are often defined as two separate, 

and often as opposite, groups. According to Lpo´94 the school has to counteract traditional gender 

patterns, making specific expectations of male teachers problematic, when these rather helps to 

underpin these patterns.

The conclusion is, based on the perception of gender as a socially constructed phenomenon, that 

schools and teachers contribute to gender-building by setting, and constantly repeating and 

practicing the standards for what is considered male and female. As long as this continues, the 

school will remain an arena where these gender patterns are reinforced rather then counteracted.
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Inledning

Kärnan i detta arbete är att ta reda på varför det behövs fler män som lärare i grundskolans tidigare 

år, då detta är något jag hört är viktigt av såväl yrkesverksamma lärare och pedagoger där jag gjort 

min verksamhetsförlagda utbildning samt av människor i största allmänhet. Det verkar helt enkelt 

vara något de flesta är överens om och något som ses som viktigt och självklart i ett jämställt 

samhälle i allmänhet och en jämställd skola i synnerhet. Frågan är viktigt utifrån debatten om 

jämställdhet i skolan där man bland annat säger:

/.../ det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och 

förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster /.../ 

Skolverket (2010)

Utifrån dessa ord ställer jag mig frågande till hur man motverkar traditionella könsmönster genom 

att ”kvotera” in män i läraryrket för yngre åldrar. Bidrar inte detta snarare till att förstärka 

skillnaderna mellan könen då man indirekt säger att män har något som kvinnor inte har och 

dessutom något elever i grundskolans tidigare år verkligen behöver. 

Vad som blir relevant att titta närmare på är vad män förväntas bidra med och förväntas göra i 

klassrummen och på rasterna som kvinnorna inte kan, vilket leder oss vidare till vilken syn som 

råder på män i skolan och vilka förväntningar som finns på dessa. 

Då vi talar om jämställdhet i grundskolan som arbetsplats slutar det ofta med en diskussion kring 

hur få män som arbetar där, i synnerhet som lärare i grundskolans yngre åldrar och fokus verkar 

hamna på att en jämställd arbetsplats i första hand kännetecknas av att där arbetar lika många 

kvinnor som män. Därför talas det ofta och gärna om att det behövs fler män i förskolan och i 

grundskolans tidigare år, många gånger med argumentet att eleverna behöver även manliga 

förebilder. Om tanken då är att männen i skolan ska bidra med stereotypiskt manliga attribut i 

motsats till kvinnornas kvinnliga attribut så har vi precis visat för eleverna vilka skillnader det är 

könen emellan då stereotyperna används för att skilja på en grupp och en annan, på ”dem” och 

”oss”. I och med detta finns också en tendens att överdriva likheterna mellan personerna inom 

gruppen samt skillnaderna mellan ”oss” och personerna i andra gruppen, i det här fallet män och 

kvinnor. Många gånger förbises de individuella skillnaderna människorna emellan inom gruppen 

”män” och ”kvinnor” (Stier 2004:117). Det ligger nära till hands att tro, i och med synsätt och 
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attityder där män och kvinnor anses som olika eller som varandras motsatser, att en viss grupp, män 

i det här fallet, behövs som lärare i skolan egenskap av att de i första hand är just män.  

Marie Nordberg skriver i en artikel i DN (19/9-07) hur det utifrån ett jämställdhetsperspektiv är 

mindre viktigt att det arbetar lika många män som kvinnor på en arbetsplats, i det här fallet inom 

skolan. Det viktiga är snarare på vilket sätt man arbetar med jämställdhet i verksamheten. Hon 

menar att det till och med kan finnas en risk att då en man anställs i ett kvinnodominerat yrke 

förväntas han ta hand om alla stereotypa manliga arbetsuppgifter vilket resulterar i ökad 

polarisering mellan könen, alltså en ökad uppdelning av manligt respektive kvinnligt.  

Enligt Lpo´94 ska skolan motverka traditionella könsmönster och således ge eleverna möjligheter 

att utveckla och pröva förmåga och intressen oavsett könstillhörighet. Detta är inte så enkelt som 

läroplanen ibland kan ge sken av. Bara för att vi medvetandegör dessa föreställningar och 

könsmönster som råder och som funnits under en lång tid innebär det inte att vi helt enkelt kan 

ställa oss utanför dessa eller ändra på dem i en handvändning. Denna könsordning är ett resultat av 

språket, alltså hur vi betecknar saker och ting, samt av vad vi gör i praktiken ute på skolorna. Vi bör 

istället uppmärksamma variationen inom könen samt klass, etnicitet och ålder som något länkat till 

könsgörandet, då det med en bredare syn på detta könsskapande också öppnar för större möjligheter 

att utmana den rådande könsordningen (Nordberg 2005b:139-140). 

Syfte & frågeställning

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ett lärarlag, på en skola i Stockholmsområdet, 

resonerar kring manliga lärare i grundskolans tidigare år och huruvida informanterna underbygger 

traditionella könsmönster i sitt dagliga arbete. Frågorna kring vilka arbetet kommer byggas är 

därför:

1. Anser informanterna i denna studie att det behövs fler manliga lärare i grundskolans tidigare 

år?

2. Anser informanterna i denna studie att manliga lärare förväntas göra typiskt manliga 

aktiviteter med eleverna i klassrummet och på rasten och vad är det i så fall de förväntas 

göra?

3. Är det så att informanterna själva underbygger traditionella könsmönster i sitt arbete snarare 
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än att motverka dem?

Tidigare forskning

I detta avsnitt presenterar jag två relevanta studier, vilka inspirerade mig till mitt examensarbete, 

som Marie Nordberg, forskare vid Etnologiska institutionen vid Göteborgs Universitet, gjort som 

handlar om män i kvinnoyrken, jämställdhet och vilka förväntningar som finns på män utifrån 

synsättet att männen i skola och förskola ska bidra med ”manlig kultur” och ”manliga perspektiv”. 

Samt bakomliggande faktorer till dessa föreställningar. Jag presenterar även kort hur 

språksociologen Jan Einarsson talar om hur genus skapas genom olika processer samt hur 

pedagogen Margareta Havung menar att dessa processer påverkar på vilket sätt arbetslivet 

organiseras.

Med Jämställdhetens spjutspets? Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, 

femininitet och heteronormativitet disputerade Nordberg 2005. I denna avhandling tar författaren 

upp att yrken med ensidig könsuppdelning, hon talar om skola, sjukvård och frisör, framstår som 

problematiska utifrån jämställdhetsdebatten och att det i de kvinnodominerade yrkena finns tre 

återkommande argument för att förändra denna könsfördelning (Nordberg 2005:64). 

Det första argumentet är att med fler män i dessa yrken kommer statusen att höjas och därmed 

också lönerna. Här finns också en förhoppning att, med fler män i kvinnoyrken och fler kvinnor i 

mansyrken, på sikt kan få könskodningar av yrken och därmed även könsbaserade löner att 

försvinna och jämnas ut.

Det andra argumentet är vad Nordberg kallar brukarna av tjänster. Här utgår man från att barn, 

föräldrar och patienter behöver mötas av både kvinnlig och manlig personal. Man ser också manliga 

arbetstagare som förebilder och modeller för en ny manlighet.

Det tredje argumentet handlar om männen själva och går ut på att de kvinnliga yrkena i vilka dessa 

män arbetar fungerar som en möjlighet för dessa att utveckla ett mer känsloinriktat och 

antiauktoritärt beteende (Nordberg 2005:64-65).

Vidare skriver författaren om män som rollmodeller i skola och förskola. Hon presenterar sina 

observationer i en förskola och visar på vilka förväntningar som finns där på de manliga 

arbetstagarna såväl av kvinnliga kollegor som av föräldrar och även av männen själva. Hon talar om 
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hur olika ”manliga” och ”kvinnliga” uppgifter skapas genom resonemang och förhållningssätt och 

hur arbetstagarna delas i två från varandra skilda sorter som antas ha olika intressen och som antas 

genomföra olika aktiviteter med olika kompetens. Männen och kvinnorna görs till varandras 

motpoler och männen kopplas samman med de ”manliga” aktiviteterna på samma sätt som 

kvinnorna kopplas samman med de ”kvinnliga”. Att manliga pedagoger ses som förebilder och 

rollmodeller för barnen är något som ständigt upprepas bland såväl föräldrar som viss personal och 

därmed också motiverar männens närvaro i verksamheten (Nordberg 2005:102-105).  

Den andra artikeln heter ”Velournissar” och ”riktiga män” - två manliga könsformeringar i 

förskolan i Manlighet i fokus – en bok om manliga pedagoger, pojkar, och maskulinitetsskapande i 

förskola och skola (2005b).  Här tar författaren upp angående debatten kring att det finns för få män 

i förskolan och skolan och därför behövs fler ofta kopplas ihop med en diskussion om frånvarande 

fäder, pojkars skolprestationer och sociala problem i samhället. Ett sådant synsätt, menar Nordberg, 

normaliserar tvåkönsfamiljen och problematiserar en skolmiljö utan män och därmed pekar på att 

kvinnliga lärare/pedagoger samt ensamstående mödrar inte riktigt klarar av att utan män vara goda 

förebilder och skapa goda förutsättningar för elevers och barns utveckling. Detta saknar enligt 

Nordberg vetenskapliga belägg då män liksom kvinnor är individuellt olika och därmed också 

förebilder på olika sätt för barn och elever vars identifikationer är mer könsöverskridande än man 

tidigare varit medveten om (2005b:68-69). 

Vidare skriver Nordberg att fler män i skola och förskola många gånger anses garantera en mer 

könsöverskridande verksamhet. När barnen och eleverna ser männen utföra samma arbetsuppgifter 

som kvinnorna på arbetsplatsen förväntas det påverka deras attityder kring vad som anses manligt 

och kvinnligt. Män blir därmed viktiga förebilder för barns identitetsskapande och för en mer 

könsöverskridande arbetsfördelning. Men då män och kvinnor inte är en enhetlig grupp med givna 

egenskaper kan vi inte ta för givet att fler män i skolan innebär mer jämställda könsmönster. Ändå 

är det just denna enhetliga syn på män och kvinnor som två från varandra skilda grupper som 

diskussionen kring mäns situation i kvinnoyrken utgår från. Män förväntas tillföra vissa delar till 

skolan och kvinnor andra (Nordberg 2005b:69-70).

Stereotypiska uppfattningar och olika attityder kan knytas an till genus, det vill säga att kön är 

resultatet av uppfostran, idéer och föreställningar, alltså något som är socialt konstruerat. Inom 

genus ingår även ett maktomfång som bestämmer över- och underordningsmönster könen emellan. 

Inom genusforskning talar Jan Einarsson, språksociolog och professor i nordiska språk vid Lunds 

universitet, i sin bok Språksociologi (2004:171-172) om tre sammanlänkade processer som 
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tillsammans skapar genus. Dessa processer ligger på symbolisk-, strukturell- och individuell nivå 

och är något som ständigt pågår. På symbolisk nivå tilldelar vi könen egenskaper som egentligen 

inte har med kön att göra, till exempel blyg – oblyg, tyst – högljudd, teknisk – oteknisk. Vidare på

det strukturella planet används dessa tilldelade egenskaper som anledningar att fördela arbete. På 

den individuella nivån handlar det istället om hur människor ser på sig själv som genusvarelser, 

alltså om tänkande, identitet och handlande (Einarsson 2004:171-172).

Enligt Margareta Havung (2005:47), fil.dr i pedagogik, organiseras arbetslivet utifrån rådande 

förställningar i samhället om vad män och kvinnor ska göra samt vad som anses manligt och 

kvinnligt. Dessa föreställningar bidrar till att yrken blir könskodade och därmed bestämda som 

kvinno- respektive mansyrken. Omsorgsyrken är exempel på yrken som länge varit 

kvinnodominerade då kvinnor anses vara mer omsorgsrelaterade än män. Medan tekniska yrken är 

bättre lämpade för män då dessa anses vara mer tekniskt lagda än kvinnor. Detta har också lämnat 

avtryck gällande bland annat innehåll och arbetssätt i verksamheterna, vilket författaren anser vara 

en förklaring till att få män söker sig till kvinnoyrken och tvärtom, utifrån samhällets perspektiv på 

kvinnliga och manliga egenskaper. Detta är enligt Havung (2005:47) endast en konstruktion utifrån 

synen på män och kvinnor och har ingen naturlig förklaring alls, vilket gör att det naturligtvis finns 

möjlighet att ändra på detta.  

Teori

Attityder

Stier (2004:117) skriver att attityder är grundläggande, något varje människa har och använder sig 

av och det kan vara attityder gentemot grannar, arbete, män, kvinnor, miljön med mera. Attityder 

hjälper oss att ordna och sortera alla de intryck och upplevelser vi dagligen blir utsatta för men styr 

samtidigt också våra uppfattningar och vårt sätt att tänka. Detta tar Einarsson (2004:203) fasta på då 

han beskriver attityder, i sin bok Språksociologi, som en benägenhet till ett särskilt beteende, till 

exempel att konsekvent reagera positivt eller negativt mot ett speciellt fenomen. Dock bör man vara 

medveten om att attityder många gånger grundar sig i stereotypiska uppfattningar till exempel när 

man hävdar att det behövs fler män som manliga förebilder för eleverna i skolan. Begreppet 

attityder blir ett sätt att i detta arbete förstå varför vissa informanter fastslår män och kvinnor som 

två skilda grupper och därmed säkerligen också behandlar pojkar och flickor olika baserat på 

könstillhörighet. 
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Göra kön

Genus, indelningen i två kön, kan förstås som något som görs, alltså något som skapas i interaktion

med andra (Thomsson 2004:16). Man kan se på genus som en social ordning och en ständigt 

pågående utövning av exkluderingar och inkluderingar genom vilka skillnader skapas könen 

emellan. Könsskillnader uppstår och kvarstår genom att regelbundet ”göras” genom till exempel 

vitsar, att uppmuntras att bära olika typer av klädsel och frisyrer, att ägna sig åt skilda saker och 

överhuvudtaget i samtal där könen ges olika egenskaper varigenom de hålls från varandra skilda. 

Därmed kan man inte, enligt Nordberg (2005:22-24), se på könsskillnader, eller maskulinitet och 

femininitet, som något naturligt givet eller som något självklart. 

Heléne Thomsson (2004:17) talar om kön, att vara man eller kvinna, som en personlig bekräftelse 

som är svår att vara utan trots alla jämställdhetsideal som säger att det är de egna valen i livet och 

de personliga egenskaperna som räknas, inte könstillhörigheten. Dock fungerar det inte alltid så. 

Många anser att manlighet och kvinnlighet, kön, är något vi föds med, något vi har i oss från början 

och något vi inte kan klara oss utan vilket många könsteoretiker menar är fel. Thomsson (2004:21-

23) menar att könsgörandet börjar från den dag vi föds och är baserat på vilka yttre särdrag vi råkar 

ha. Barnet får kläder, namn, leksaker med mera som anses passa just denna individ. Vilket 

fortfarande är baserat på dessa yttre särdrag. Författaren menar att detta möjligen kan vara 

begripligt när det handlar om mötet med små barn men att man ska vara medveten om att detta är 

något som fortsätter livet ut. Dessa könskategorier är något som finns omkring oss i stort sett hela 

tiden i det vi gör och förhåller oss till och avgör många gånger vad som är okej för män respektive 

kvinnor att syssla med, vare sig det handlar om intressen eller arbeten. Thomsson (2004:24) menar 

att det är i mötet med andra som könstillhörigheten blir viktigt till exempel om vi leker med dockor 

eller bilar eller beter oss manligt eller kvinnligt och menar att det blir svårt att känna sig normal om 

man inte framstår på rätt sätt inför sin omgivning. 

När det kommer till män i traditionellt kvinnligt kodade yrken talar Nordberg (2005:11) om behovet 

att kunna utöva genusflexibilitet. Med det menar författaren att män samtidigt som de utför 

uppgifter som traditionellt ansetts kvinnliga också förväntas se ut och bete sig som ”riktiga män”, 

med andra ord att bidra med ett manligt perspektiv. Givetvis ska de även vara kunniga på 

traditionellt manliga områden som exempelvis att vara händiga eller bidra med ”manlig pondus”, 

det vill säga hålla ordning och reda när det blir stökigt och busigt. Nordberg (2005:160) menar att 

dessa förväntningar på auktoritet hos manliga lärare kan försätta dem i en position de vill undvika, 

nämligen en distans mellan sig själva och sina elever. Med argumentet att män förväntas föra med 
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sig manlig kultur in på kvinnligt kodade arbetsplatser säger man samtidigt att manlighet respektive 

kvinnlighet är avgränsade från varandra, alltså att de kan ses som varandras motsatser, genom olika 

normer och värderingar. Samtidigt ställer man också manliga och kvinnliga individer mot varandra. 

Vad man många gånger förbiser, som jag nämnde i inledningen, är alla variationer inom respektive 

könskategori.  

Ett sätt att se på maskulinitet och femininitet är som en följd av normativ indelning av människor i 

två motsatta grupper, män och kvinnor, som skapar särskilda beteenden (Nordberg 2005:24). Kön är 

därför inte en psykologisk eller biologisk struktur utan skapas snarare genom att normer upprepas 

och utövas. När vi då tar fasta på dessa normer som så länge varit sammankopplade med begreppen 

”man” respektive ”kvinna” underbygger vi samtidigt att män och kvinnor är två motsatta 

könskategorier och därför har olika egenskaper och kunskaper, behov och brister som förväntas 

skilja varandra åt (Nordberg 2005:24).   

Vidare menar Nordberg (2005:29) att kvinnors förväntningar på män och vice versa i sig är en stark 

och reglerande orsak i könsgörandet. I forskningsrapporten ”Hur är det ställt? Tack, ojämt!” 

(Myndigheten för skolutveckling 2003:9-10) kan vi läsa att vi ska vara medvetna om är att allt som 

skapas genom sociala processer också kan omskapas. Det är ju trots allt vi själva som skapar vad 

som är manligt respektive kvinnligt i olika sammanhang och det är dessutom något som ändras över 

tid, som hela tiden är under förändring. Dock kan det vara svårt att ifrågasätta skapandet av kön då 

det är en process omgiven av många normer som i sig är svåra att se då dessa ofta anses fullt 

naturliga och förgivettagna. Ett exempel på det är när man säger sig behöva fler män i skolan för att 

eleverna även ska få manliga förebilder. Man menar ju då att män kan och ska bidra med manlig 

kultur till skillnad från den kvinnliga kultur som sägs vara i majoritet.

Manlighet och kvinnlighet som identitet

Sambandet mellan den bild vi har av oss själva och den bild andra har av oss är viktig när man ska 

förstå begreppet identitet. Den bild vi har av oss själva definieras dels utifrån grupptillhörighet som 

tillhörande en etnisk grupp, en religion, ett kön och så vidare och dels utifrån självbilden man får i 

samspelet med andra. Gällande den bild andra människor har av oss skapar vi olika 

tillvägagångssätt för att kontrollera dessa definitioner och den inverkan de har på oss. Vi försöker 

alltså vara på ett särskilt sätt inför andra människor för att få önskad respons (Gustavsson 2005:14-

15). 

Det är detta Thomsson (2004:24) skriver om angående att det blir svårt att känna sig normal om 
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man inte framstår som rätt inför sin omgivning, som nämndes under föregående rubrik. Och just 

detta är centralt, alltså hur vi känner att vi måste framstå inför vår omgivning. Risken finns att om vi 

inte platsar in i mallen för vad som anses manligt respektive kvinnligt så hamnar vi i någon form av 

gråzon, vi blir helt enkelt identitetslösa (Thomsson 2004:29). Denna förståelse av män och kvinnor, 

manlighet och kvinnlighet och behovet av att dela in dessa i grupper har satt sina spår i tankar och 

värderingar hos människan vilket i sin tur bidragit till ett normsystem som helt enkelt förklaras som 

något biologiskt eller naturligt. Ett exempel kan ju vara att kvinnor anses bättre lämpade att ta hand 

om barn eller att fotboll passar bättre för pojkar än flickor. Vidare menar Thomsson (2004:29-33) att 

vi ofta glömmer att likheterna och olikheterna som vi direkt kan se könen emellan många gånger 

beror på att människor tenderar att försöka bekräfta det dem redan tror sig veta. Detta hänger ihop 

med identitet, alltså hur vi ser på oss själva, på så sätt att var och en formar sina liv efter rådande 

normsystem. Den som anser att yrket lastbilschaufför är onormalt för kvinnor kommer heller aldrig 

se de kvinnor som faktiskt arbetar som det. Han eller hon kommer heller aldrig se lastbilschaufför 

som ett möjligt yrke för en kvinna och kommer också att söka efter fel och manliga drag hos de 

kvinnor som utövar yrket (Thomsson 2004:33). Återigen föser vi ihop män och kvinnor i olika 

grupper med utgångspunkten att kvinnor inte är som män och tvärtom.

Angående identitet skriver Connell (2009:19) att vi inte kan se på begreppen manligt respektive 

kvinnligt som något av naturen givet men ska heller inte tro att det enbart beror på sociala normer 

som blivit oss påtvingade under våra liv. Författaren menar att människor utformar sig själva som 

maskulina eller feminina varelser och att vi därmed placerar in oss själva i genusordningen 

alternativt att vi helt enkelt godtar den plats vi blivit tilldelade, något som visar sig i vårt beteende i 

vardagen. Man bör också vara medveten om att många människor uppskattar denna polarisering av 

manligt och kvinnligt och därför helt frivilligt inställer sig under dessa värderingar. Sedan kan man 

alltid ifrågasätta hur frivilligt det kan vara om man sedan barnsben blivit indoktrinerad med att 

kvinnor är på ett sätt och män på ett annat. Connell (2009:20) pekar också på att gränserna mellan 

vad som anses maskulint och feminint inte kan vara särskilt stabila då många anstränger sig för att 

bevara den tydliga uppdelningen mellan könen. 

Man måste tänka på att lärare i skolan representerar många olika mönster av vad som anses vara 

maskulint samt feminint, vilket i sig är naturligt då det speglar mångfalden i lärarens eget liv. Detta 

är något barnen och eleverna uppmärksammar och således tar till sig av (Connell 2009:135) vilket 

gör att det är genuspolitiken på skolan som är viktig snarare än att det arbetar fler män på skolan 

som kan bidra med maskulinitet.



9

Jämställdhet på arbetsplatsen

Marie Nordberg (2005:78-80) menar att när det talas om jämställdhet generellt i arbetslivet läggs 

ofta fokus på en kvantitativ nivå, alltså en antalsmässig nivå där man ser på jämställdhet utifrån hur

många män och kvinnor som arbetar på en och samma arbetsplats. Därmed görs jämställdheten till 

något mätbart och uppdelningen på marknaden blir en könsfråga. Jämställdheten blir då en 

utgångspunkt för att underlätta manliga individers inträde i kvinnoyrken och kvinnliga individers 

inträde i mansyrken vilket bidrar till en fortsatt förståelse av män och kvinnor som två från varandra 

skilda och enhetliga grupper.

Detta gäller dock inte för grundskolan där jämställdhet, enligt Nordberg (2005:78), snarare utgår 

från skillnader mellan pojkar och flickor. I boken Manlighet i fokus (Nordberg 2005b:13), kan vi 

läsa om hur jämställdhetsinsatser ser ut i förskolan och grundskolan och hur det finns två riktningar 

på dessa. En riktning är att det råder brist på maskulinitet i skolan och att det därför är viktigt att få 

in fler män, vilka förväntas ta med sig en maskulin kultur, i verksamheten då det tros leda till att 

pojkar skulle prestera och trivas bättre i skolan. Den andra riktningen utgår istället ifrån att pojkar i 

skolan saknar vissa feminina egenskaper som bland annat emotionalitet och därför också behöver 

träna på dessa. Men vad båda riktningarna utgår från är manlighet och kvinnlighet, pojkar och 

flickor, som två motsatta grupper med, som jag nämnt tidigare, olika egenskaper och behov. 

Detta kritiserar Marie Nordberg (2005) i sin bok Jämställdhetens spjutspets där hon menar att när

män och kvinnor ställs mot varandra som något avgränsat och som två motsatta grupper osynliggörs 

all den variation hos såväl kvinnliga som manliga individer som finns i samhället. Om män i skolan 

då förväntas bidra med typisk manlig kultur som motpol till den typiskt kvinnliga kultur som 

(tydligen) råder på skolan har man liksom i citatet i inledningen fullkomligen sagt emot sig själv 

gällande att motverka traditionella könsmönster. Man har istället underbyggt dem.

Argumentationen kring att det behövs fler män i grundskolans tidigare år blir problematisk då den, 

som också nämnts tidigare, framställer män (och kvinnor) som något generellt, som stereotypa 

representanter för sitt kön. Detta resulterar i att människors individuella egenskaper förbises och 

således att män behövs i skolan i egenskap av att de först och främst är män, vilket i sig inte bör 

vara kvalificerande (Nordberg 2005b:30).
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Metod, material & genomförande

Intervjuer

Jag valde att genomföra formella, halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med intervjupersonerna.

Kvalitativa intervjuer kännetecknas av producerandet av kunskap i interaktionen mellan intervjuare 

och intervjuperson. Dessa typer av intervjuer bygger på intervjuarens omdöme när det gäller hur 

och vilka frågor som ställs snarare än att mekaniskt följa givna regler (Kvale & Brinkmann 

2009:98).   

En strukturerad intervju kan ge väldigt lite utrymme för intervjupersonen att svara inom vilket gör 

att vi enkelt kan förutsäga vilka alternativa svar vi kan tänkas få medan en ostrukturerad intervju 

istället ger maximalt utrymme att svara inom, vilket kan innebära att intervjun istället blir ett öppet 

samtal. Detta öppna samtal kan istället leda till alltför många tolkningar och infallsvinklar och på 

det sättet göra svaren svårare att sätta i relation till varandra och uppsatsarbetet (Patel & Davidson 

2003:72). Utifrån detta föll valet på denna typ av kvalitativ, halvstrukturerad intervju, något som 

vidare stöds av Patel och Davidson (2003:78) då de menar att syftet med en sådan typ av intervju är 

att ta reda på vad intervjupersonen har för uppfattningar och åsikter kring ett särskilt fenomen och 

varför. Vilket också är syftet med denna studie. 

Informanter

Intervjuer genomfördes med fem utbildade lärare och pedagoger som arbetar i samma arbetslag på 

en skola i Stockholmsområdet. I detta lärarlag arbetar sex kvinnor och tre män. Kvinnorna innehar 

lärartjänster samt en fritidschefstjänst medan männen arbetar som fritidspedagoger. Jag valde att 

göra fem intervjuer.

För att välja skola skickade jag ut mail till ett flertal skolor i Stockholmsområdet och bestämde mig 

för att ta den skola som svarade först. Den skola som svarade först råkade vara en skola jag haft 

kontakt med förr vilket gjorde att jag var bekant med flertalet personer jag sedan skulle intervjua. 

Personligen tycker jag att det endast var positivt då, i alla fall jag, kände mig tryggare i 

intervjusituationen. 

Urvalet av informanter gick till på följande sätt. Jag bestämde mig för att jag ville intervjua 

utbildade lärare och pedagoger alternativt personer som arbetat en längre tid inom 

skolverksamheten. De tre männen som arbetar i det aktuella lärarlaget är yngre och har därför inte 
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arbetat särskilt länge inom skolan och bara två av dem är utbildade lärare. Det resulterade i att en av 

dessa tre gick bort som intervjuperson. Av de resterande två männen var en borta mycket under 

veckan jag hade planerat för intervjuer vilket gjorde att jag av praktiska skäl bara intervjuade en 

man. Jag anser dock att det inte påverkar studien nämnvärt huruvida det är två män med eller bara 

en då dem är olika personer och därför också förmodligen tycker och tänker olika. 

Informant 1 är en medelålders kvinna, utbildad till fritidspedagog och arbetar som pedagog i och 

chef över fritidsverksamheten. Informant 2 är en äldre kvinna som arbetar som lärare i årskurs 2, 

vilket hon också är utbildad till. Informant 3 är en medelålders kvinna och arbetar som lärare i 

förskoleklassen. Informant 4 är en medelålders kvinna, utbildad lärare i grundskolans tidigare år 

och arbetar i en årskurs 3. Informant 5 är en yngre man och utbildad gymnastiklärare men arbetar 

som det är nu på fritids. 

Procedur

Jag kontaktade informanterna en tid i förväg och berättade kort vad mitt examensarbete skulle 

handla om. Till de som valde att ställa upp, vilket alla tillfrågade gjorde, skickade jag ett mail där de 

fick utförligare information om arbetet och där jag berättade att Södertörns Högskola examinerar 

arbetet och att det när det är färdigt ska publiceras på DiVA. 

Dock valde jag att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg till informanterna då jag ville höra deras 

spontana reaktion på frågorna. Istället lät jag dem titta på frågorna, om de så önskade, innan vi 

startade intervjun för att ge dem en överblick av ämnet i fråga då några informanter knappt tittat på 

det informationsbrev jag bifogade när jag från början tog kontakt med dem. Jag valde att använda 

mig av en diktafon vid intervjuerna för att kunna vara fullt fokuserad på informanterna och 

koncentrerad på ämnet i fråga. Utan en diktafon hade risken varit stor att mycket information gått 

mig förbi då det är svårt att anteckna tillräckligt mycket och snabbt under en intervju samtidigt som 

man försöker lägga märke till ansiktsuttryck och dylikt hos informanten, med andra ord sådant 

informanten säger utan att prata.   

Intervjuerna gick till så att jag ställde en fråga och sedan lät intervjupersonen prata fritt. Vid ett fåtal 

tillfällen jag ställde följdfrågor, oftast när svaren började sväva ut för att knyta tillbaka till själva 

grundfrågan. Dock kunde jag ibland upprepa vad någon av intervjupersonerna sagt bara för att 

tydliggöra att jag förstått resonemanget rätt. 

Under denna del av arbetet struktureras materialet (intervjuerna) för närmare analys där själva 
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transkriberingen blir en form av inledning till det analytiska tänkandet (Kvale & Brinkmann 

2009:196). Enligt dessa författare lär sig forskare mycket om sin egen intervjustil genom att själva 

transkribera sitt material och därför valde jag att skriva ut mina intervjuer i dess helhet.   

Etik

Det finns olika uppförandekrav, vilka hör ihop med forskningsprocessen, som av forskaren måste 

följas. Dessa regler är förankrade i samhällets övriga normer och värderingar och ett exempel är 

kravet på hederlighet, det vill säga kravet på att du talar sanning i forskningen. 

Man kan sammanfatta kraven på forskaren med ord som: Ärlighet, Öppenhet, Ordningsamhet, 

Hänsynsfullhet och Oväld, där det sista ordet innebär att man är rättvis i sin bedömning av andras 

forskning. Då man som forskare anses representera alla de värden som forskningen står för har 

forskaren ett ansvar inte bara gentemot sig själv och andra forskare utan även mot samhället i stort 

att arbetet genomförs på ett seriöst och etiskt godtagbart sätt (Vetenskapsrådet 2005).

Etisk medvetenhet är alltså viktig i alla typer av forskning. Dels handlar det om att man ska kunna 

lita på forskare och forskningsresultat och dels handlar det om att begränsa eventuella negativa 

konsekvenser för berörda individer.

Med berörda individer menas i detta arbete de individer som deltagit i intervjuerna. Här har jag varit 

noggrann med att all information om personliga förhållanden informanterna ger behandlas 

konfidentiellt, det vill säga att det bara är jag som vet vem som har sagt vad och att det bara är jag 

som har tillgång till de uppgifterna. Vidare är hela forskningsmaterialet anonymiserat vilket innebär

att namn, personuppgifter och kännetecken är ändrat, och även skolan på vilken informanterna 

arbetar. De berörda personerna informerades även om att all information uteslutande kommer att 

användas i mitt examensarbete samt att de när som helst har rätten att dra sig ur i fall de så skulle 

önska (Kvale & Brinkmann 2009:87).

      



13

Resultat & analys

Intervjuer

Manliga lärare eller bara lärare

Alla fem pedagoger är överens, i alla fall till en början, om att det är viktigt med fler män i skolan 

då eleverna behöver även manliga förebilder. Pedagog 1 tar som exempel alla dessa pojkar, men 

också flickor, som inte har en pappa eller en manlig förebild i hemmet och menar att för dessa 

elever är det särskilt viktigt att de får möjlighet att träffa en sådan i skolan, att få någon att 

identifiera sig med helt enkelt. Pedagog 1 menar att det är särskilt tydligt att elever i grundskolans 

tidigare år söker sådana förebilder och pekar på så sätt på vikten av manliga pedagoger. 

/.../så finns det ju killar som inte har någon pappa. Eller någon mamma. Eller tjejer som inte 

har nån att identifiera sig med nånstans, eller träffar kanske inte nån man i sitt 

hemförhållande och där tror jag att det är jätteviktigt att att man kan bolla olika med olika 

personer. Jag menar en man har ju ändå en annan roll, iallafall på hemmaplan, någon att 

identifiera sig med helt enkelt och, i dom åldrarna vi jobbar med, där ser man ganska tydligt 

att dom söker såna förebilder/.../ 

(Pedagog 1 20101011)

Det blir tydligt hur pedagog 1, precis som Connell (2009:19) beskriver det, frivilligt placerar in sig 

själv och därmed också andra i genusordningen utan att egentligen tänka på det. Men vad som 

förbises blir alla dessa tvetydigheter i genusindelningen. För det skulle ju kunna vara så att mannen 

som anställs och arbetar på en skola är väldigt feminin medan kvinnan som arbetar där är väldigt 

maskulin. Hur blir det då? Om det är mannen som alltid förväntas pyssla medan kvinnan är ute och 

spelar fotboll och leker. Vem är i så fall den manliga förebilden? Connell (2009:135) menar, som 

nämndes i teoridelen, att lärare representerar många varianter av vad som är manligt respektive 

kvinnligt då det speglar mångfalden i lärarens eget liv vilket också reflekteras på barnen och 

eleverna. Därmed blir synen på och förhållningssättet till manlighet och kvinnlighet viktig snarare 

än att det arbetar män där som ska agera som just män.  

Intressant är dock att pedagog 5 till en början också är inne på detta med förebilder men efter en 

stund menar att det kanske snarare är tankesättet som är viktigt. Med tankesättet menar pedagog 5 

nytänkande. Det behövs med andra ord, enligt pedagog 5, nya lärare till skolan oavsett det är män 
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eller kvinnor då de äldre lärarna många gånger kan ha ett föråldrat arbetssätt och förhållningssätt till 

eleverna och att det därför är en föryngring bland lärarna som är det väsentliga. Alltså, att det 

behövs fler yngre lärare snarare än fler manliga. 

Pedagog 3 är till en början inne på att det blir bättre diskussioner om det arbetar både män och 

kvinnor på skolan men ändrar sig också efter en stund och menar att det ju snarare har med 

individuella egenskaper att göra huruvida man kan föra en bra diskussion med någon eller ej och 

kanske inte så mycket om den andre är man eller kvinna. Dock menar pedagog 3 att det är bra för 

barnen att se att både män och kvinnor kan arbeta som lärare, alltså att det är bra för dem att se att 

man kan arbeta som vad man vill oavsett om man är kvinna eller man.    

Synen på att män och kvinnor är olika och därför tacklar problem på olika sätt, resonerar och tänker 

olika verkar också det vara ett genomgående argument för fler män i grundskolans tidigare år. 

Skillnaderna mellan män och kvinnor är något som anses vara något naturligt hos några av 

informanterna, även om dessa naturliga skillnader aldrig riktigt förklarades. I dessa diskussioner 

kom vi många gånger in på att skillnaderna kanske är individuella men slutade lika många gånger 

vid att dessa skillnader ändå måste vara naturliga. 

Einarsson (2004:171-172) skriver om tre sammanlänkade processer som tillsammans skapar genus, 

vilket jag nämnde i teoridelen, och som jag tycker tydligt framgår i intervjuerna. Den symboliska 

processen, där vi tilldelar könen egenskaper som egentligen inte har med kön att göra exempelvis 

sportsligt intresse eller ej, ofta nämnt som fotboll i detta arbete. Här pratar bland annat pedagog 4 

om hur vi inte kan komma ifrån att män och kvinnor är olika och därför närmar oss elever på olika 

sätt. Män kan därför få en annan kontakt med pojkarna då dessa kan relatera till män på ett annat 

sätt genom exempelvis lika eller liknande intressen. 

Hur jämställt det än är så är man olika som man och kvinna, jag tror man kan bidra genom 

att man är då man, att man kanske har ett lite annat sätt, ett annat sätt att närma sig barn till 

exempel, att det är en fördel, man pratar på ett annat sätt kanske till pojkarna som gör att 

man får bättre kontakt.

(Pedagog 4 20101014)

Detta är alltså symbolisk process. Männen och pojkarna, i det här fallet, tilldelas liknande 

egenskaper som gör att de förstår varandra på en annan nivå vilket skulle kunna tänkas vara en 

anledning att anställa fler män. Att vi är olika är något pedagog 2 också pekar på när denne säger att 

män och kvinnor ofta ser på vardagliga saker på olika sätt. 
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Här framställer informanterna män och kvinnor som något generellt, som stereotypa representanter 

för sitt kön, och återigen förbises alla individuella egenskaper hos personerna. Enligt ett sådant 

synsätt behövs fler män i grundskolans tidigare år för att de är just män, vilket i sig inte bör vara 

kvalificerande (Nordberg 2005b:30). 

Nästa nivå, enligt Einarsson (2004:171-172), är det strukturella planet där dessa tilldelade 

egenskaper används för att fördela arbete. Nu kommer vi egentligen in på de andra två 

frågeställningarna men här talar pedagog 5 om hur han känner att han blivit tilldelad arbetsuppgifter 

baserat på att han är man. I intervjun tar han ett exempel på hur han förväntas agera problemlösare 

vid de tillfällen det uppstår bråk mellan elever på skolan eller hur han förväntas stå på 

fotbollsplanen under rasten. (Strukturell process) 

/.../så ger dom mig det uppdraget bara för att jag är kille känns det som ibland. För att dom 

själva inte vill ge sig in i det för dom tror inte att dom klarar av det, varför ska jag klara av 

det?/.../ 

(Pedagog 5 20101014)

Pedagog 2 tar dock hellre upp arbetssituationen och menar att det är bra med blandade manliga och 

kvinnliga pedagoger då vi i det mötet gör att debatten lyfter med våra olika sätt att tänka. Här 

nämner också pedagog 5 att det skulle vara bra med fler män, då det för många pojkar är lättare att 

prata med en man om vissa saker än med en kvinna. Detta menar pedagog 5 bottnar i hur vi är 

uppväxta det vill säga att vi är uppväxta i ett samhälle som gör skillnad på manligt och kvinnligt 

och det gör att man många gånger säger emot sig själv i vad man säger och vad man gör. 

Gemensamt för de fem intervjupersonerna är synen på män och kvinnor som två olika grupper, 

något pedagog 4 menar att vi heller aldrig kan ändra på. En informant menar att diskussionerna 

kollegor emellan blir bättre medan en annan pratar om manliga och kvinnliga förebilder där 

eleverna får se att män och kvinnor kan arbeta inom samma yrken. Här kommer också den sista 

nivån in som Einarsson (2004:171-172) talar om i skapandet av genus, nämligen den individuella. 

Här handlar det om hur människor ser på sig själva som genusvarelser, alltså om tänkande, identitet 

och handlande. Det blir väldigt tydligt när informanterna talar om att män behövs i skolan som 

manliga förebilder, det vill säga i egenskap av att de är just män. Det visar hur dem ser på sig själva 

som tillhörande en kategori, en enhetlig grupp i motsats till en annan enhetlig grupp och kategori. 

Med ett sådant synsätt blir det, som jag nämnt tidigare, svårt att arbeta för att motverka traditionella 
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könsmönster då man istället underbygger dem. 

I Jämställdhetens spjutspets (2005:64-65) tar Nordberg upp, som jag nämnde tidigare, tre 

återkommande argument, utifrån debatten om jämställdhet, för fler män i skolan. Ett av argumenten 

handlar om att barn behöver mötas av såväl kvinnlig som manlig personal samt att männen ses som 

en form av förebilder och en ny typ av manlighet. Norberg (2005) kritiserar detta synsätt då hon 

menar att satsningen på att få in fler män i yrket underbyggs av heteronormativiteten som råder i 

samhället och som stigmatiserar familjer med ensamstående mödrar. Männen ska alltså fungera som 

ersättning för barn med frånvarande pappor samt en form av modell för jämställdhet inte bara för 

barnen utan också för föräldrarna och allmänheten (Nordberg 2005:65). Därmed känns det troligt att 

män i skolan förväntas bidra med något som kvinnor inte anses ha.

Dessa attityder om män och kvinnor som råder på skolan och som enligt Stier (2004:118) ofta är 

förknippade med stereotypa uppfattningar gör att det blir svårt att aktivt arbeta för att motverka 

traditionella könsmönster, vilket står skrivet i Lpo´94 att skolan har i uppgift att göra. Om det är så 

att män förväntas träda in i en roll som manlig förebild, i motsats till kvinnlig förebild, står det ju 

också klart att män och kvinnor är och kommer förbli varandras motsatser. Det leder också till att vi 

som vuxna på skolan visar för barn och elever att om man är kvinna så är man på ett sätt och om 

man är man så är man på ett annat. Vilket leder oss in på nästa fråga.  

Förväntningar på manliga lärare eller förväntningar på lärare

På denna fråga var alla lärare/pedagoger överens om att så kan vara fallet, även om de själva inte 

hade särskilda förväntningar på män. En av informanterna menade också att det självklart finns kvar 

tankar om traditionella könsroller men att det faktiskt är något som är på väg bort mer och mer. 

Pedagog 1 tror att det kan finnas särskilda förväntningar på manliga lärare och framhåller därför hur 

viktigt det är med en dialog i arbetslaget. Hon menar att man i arbetslaget måste prata om vad man 

tycker är roligt och vad man känner att man är bra på och dela upp arbetsuppgifterna, i den mån det 

går, efter det. 

Förväntas kanske det gör, samtidigt tycker jag det är så himla viktigt att man är öppen med 

såna grejer, om du kommer dit och inte tycker så, då måste man ju diskutera det och vilken 

bit ska jag ha i det här för så gör ju vi väldigt mycket. Vi försöker dela upp oss och göra, 

ganska snart så märks det att vi tanter tycker bättre om att baka än vad dom gör, dom lämnar 
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det till oss på nåt vis och grilla korv gör gärna en av dom här manliga. IP, fotboll och 

gympasalen tar gärna dom manliga.

(Pedagog 1 20101011)

Återigen pekas det på att män och kvinnor som grupp gillar eller ogillar vissa saker vilket också 

framstår som något naturligt och förgivettaget. Detta gör att normerna för vad som anses manligt 

och kvinnligt upprepas och utövas och således också att de traditionella könsmönstren underbyggs. 

Maskulinitet och femininitet skapas därför som en följd av en normativ indelning av män och 

kvinnor i två från varandra skilda grupper (Nordberg 2005:24) som nämndes tidigare. 

När man som pedagog 1 säger att lärarna bör göra det som dem är bra på och därmed får ansvar för 

den uppgiften rationaliserar man en könad arbetsfördelning som är menad att vara könsneutral. 

Både manliga och kvinnliga pedagoger bör istället också försöka ansvara för aktiviteter som de inte 

är så bra på för att dessa aktiviteter inte ska bli könskodade (Nordberg 2005b:86). 

Vidare menar pedagog 1 att det finns vissa saker som det kan vara lättare för en man att ta, därmed 

finns också en förväntan på att en man ska göra det, som till exempel ”killsnack”, en aktivitet som 

går ut på att en grupp pojkar får sitta tillsammans med en manlig lärare i ett rum och prata om olika

saker som problem, vänskap, kärlek, intressen och så vidare. Givetvis finns även ”tjejsnack” men då 

det anses vara svårt för en man att ta så förväntas istället en kvinnlig lärare eller pedagog att ta det.

Pedagog 2 tror också att risken finns att manliga lärare har andra förväntningar på sig men tror sig 

också veta att dessa förväntningar är vanligare bland äldre kvinnor då det är mer troligt att det 

traditionella könstänkandet finns kvar hos dem. 

Pedagog 3 verkar nästan bli lite upprörd över frågan och stryker under att från egen sida finns inga 

särskilda förväntningar på män, utan de förväntningar som finns är endast att du gör det som 

förväntas av en pedagog eller lärare oavsett om du är man eller kvinna. Däremot förstår pedagog 3 

att sådana förväntningar och tankegångar finns men tycker att det inte behöver vara svårare än att 

alla gör de dem själva är bra på och tycker är roligt och att kön då inte spelar någon roll. 

När pedagog 3 avslutar resonemanget med att säga att alla bör göra det dem är bra på och tycker är 

roligt kan jag inte undgå att fundera på hur det i så fall skulle kunna ske en förändring. Resulterar

inte ett sådant förhållningssätt snarare i att allt fortsätter som vanligt? 

Pedagog 4 tror helt säkert att det finns osynliga förväntningar på män i skolan att göra de lite mer 
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vilda aktiviteterna som att spela till exempel fotboll eller bandy eller stå i träslöjdssalen men menar, 

precis som pedagog 1 nämnde ovan, att det därför är viktigt med en diskussion i arbetslaget kring 

vilka förväntningar vi har på varandra. Vidare menar pedagog 4 att pojkar och flickor, män och 

kvinnor, har olika saker som gör att de skiljer sig från varandra och att det därför inte behöver vara 

helt lika. Jämställdhet är enligt pedagog 4 inte att alla är eller ska bli lika utan snarare att 

förutsättningarna för alla är lika. 

Enligt informanterna är det tydligt att det finns särskilda förväntningar på män i skolan. Dessa 

förväntningar grundar sig uteslutande i det traditionella könstänkandet där män förväntas vara mer 

sportiga, livliga och auktoritära och där kvinnorna är mer lugna, tillbakadragna och 

omhändertagande. Vad som också blir tydligt är återigen synen på män och kvinnor och hur dessa 

agerar och är. Nordberg (2005:30) menar att kvinnors förväntningar på män och mäns förväntningar 

på kvinnor är en starkt bidragande faktor i könsgörandet. Kön skapas genom att normer om vad som 

är manligt och kvinnligt upprepas och utövas, till exempel hur vi bemöts, hur vi rör oss, vilka kläder 

vi ska bära, vilka intressen vi har och så vidare. På så sätt skapar vi två från varandra skilda 

könskategorier (Nordberg 2005:24-25). Med andra ord kan man säga att det vi gör när vi förväntar 

oss olika saker från män och kvinnor, så som informanterna säger att de gör, är att vi underbygger 

de traditionella könsmönster vi enligt Lpo´94 ska motverka.   

Pedagog 5 menar att det definitivt finns särskilda förväntningar på män i skolan. Han berättar att 

han flera gånger känt att han blivit tilldelad ett uppdrag just för att han är man. Ett exempel han tar 

upp, som dessutom gör honom irriterad, är när det blir bråk bland elever på skolan och att han 

många gånger när han blivit skickad att ta hand om det har tänkt att någon annan måste kunna lösa 

det här lika bra. Ett annat exempel han tar upp är på rasterna då han många gånger känt att han 

borde stå på fotbolls- eller bandyplanen. ”Det känns som om jag bara är här för det och det är lite 

fel för det ska inte vara så” (Pedagog 5 20101014). Han menar också att han många gånger därför

tar på sig att göra andra saker som pyssel eller mellanmål då han anser att barnen och eleverna inte 

bara ska se honom på fotbollsplanen. Han kan ibland känna att han har lust att säga till de andra 

lärarna och pedagogerna att själva gå ut och spela fotboll så att han kan sitta inne och pyssla eller 

spela spel då det ibland kan kännas som att det är hans jobb utföra de mer traditionellt manliga 

aktiviteterna. 

/.../det är ju dom här, om man ska säga manliga sakerna som vi växer upp med som 

förväntas utav oss, alla aktiviteter och, men du ser ju mig, jag sitter ju och gör mellisen, det 

skulle man ju inte kunna tro egentligen att en kille skulle sitta och göra mellis. Men jag tar 
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på mig sånt och jag tror det handlar om att va som förebilder för barnen, att dom ska kunna 

ha andra förebilder än bara... om det blir bara kvinnliga förebilder, det är också jättepositivt, 

på ett sätt, men jag tror det behövs jämställdhet där kanske/.../

(Pedagog 5 20101014)

Enligt Havung (2005:47) har rådande föreställningar i samhället om vad kvinnor och män ska göra 

avgörande betydelse för hur arbetslivet struktureras och fördelas. Hon menar att det i varje samhälle 

finns mer eller mindre synliga kontrakt mellan könen som många gånger är mycket konkreta 

föreställningar om de två könens förhållande till varandra i relationen mellan dem, oavsett det 

handlar om arbete, kärlek eller klädsel. Dessa kontrakt som är kulturellt och historiskt nedärvda 

pekar ofta på den naturliga skillnaden könen emellan och bygger på att de är varandras motsatser, 

att de på något sätt ska komplettera varandra. Utifrån detta fördelas därför arbetet så att männen inte 

får göra det kvinnorna gör och vice versa. 

Jag nämnde i teoridelen att allt som har konstruerats alltid kunde ha konstruerats annorlunda och 

detta är givetvis inget undantag. Därför är det enligt mig viktigt att som pedagog 5 aktivt arbeta mot 

dessa föreställningar och förväntningar för att barnen och eleverna ska se att du oavsett kön kan ta 

hand om pysslet, fotbollen eller något annat som av tradition är kodat som manligt eller kvinnligt.  

Vidare skriver Havung (2005:53-54) att regler och normer i en kultur ofta synliggörs först när en ny 

person som bryter mot dessa träder in i den och att möjligheterna att påverka denna kultur skiftar 

beroende på hur gruppen är uppbyggd. I de fall där det finns en könsmässig majoritet blir det 

underrepresenterade könet en form av symbol för sin könstillhörighet som i många fall förväntas 

agera enligt normerna för hur män eller kvinnor antas vara. Det blir tydligt i exemplet ovan där 

pedagog 5 uttrycker sin irritation över att behöva agera problemlösare eller ”fotbollsplansvakt” att 

många ändå underkastar sig rådande föreställningar om att män och kvinnor bör göra olika saker, 

trots att de inte anser att så är fallet, och att män har vissa kunskaper bara för att de är just män.  

Vilka är dessa förväntningar?

Här verkar alla informanter säkra på att det handlar om olika sätt att se på saker och olika sätt att ta 

sig an uppgifter. Dessutom verkar det som att en självklar del är att män oftast tycker om saker som 

kvinnorna tycker mindre om, vilket gör att männen också då förväntas ta hand om dessa aktiviteter. 

Informanternas förväntningar verkar dock också handla om jämställdhet vilket jag presenterar under 

nästa rubrik.
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Pedagog 5 är övertygad om att det handlar om den klassiska synen på manligt och kvinnligt, den vi 

är uppväxta med. Det är bättre att en man sköter fotbollen och de andra sporterna medan kvinnorna 

tar hand om pysslet. Han menar inte att han instämmer i denna syn utan pekar bara på att det är lite 

så det faktiskt är.

/.../det är det här som här så himla svårt med genus. Jag brukar säga för att det inte ska 

finnas genus så måste vi börja om från noll, hela samhället. För vi är uppvuxna i samhället 

som det ser ut nu, alltså att folk har från början delat in allting i tjej och kill. Och vi växer 

upp i det. Om vi skulle börja om från noll och inte ha tjej och kill då skulle det liksom vara 

lättare/.../

(Pedagog 5 20101014)

Vad han dock tycker är viktigt är det här med manliga förebilder. Han menar att det är viktigt för 

barn och elever att inte bara ha kvinnor omkring sig utan att det också finns män att se upp till.  

Samtidigt påpekar han återigen att det måste vara mer jämställt mellan könen på arbetsplatsen, 

alltså att kvinnorna också tar hand om sporterna och att männen också tar hand om bakningen. 

Detta för att barnen inte ska få en stereotyp bild av vad män gör och vad kvinnor gör. 

Pedagog 1 pratar även hon om jämställdhet. Hon menar att om det bara arbetar kvinnor på en 

arbetsplats så är det kanske inte så konstigt att man vill anställa fler män där. Angående 

förväntningar på män så menar hon att det förmodligen skiftar från arbetsplats till arbetsplats och 

från person till person men säger också att hennes spontana tanke är att männen förväntas ta 

exempelvis fotbollen och de bitarna.

Pedagog 3 är också hon inne på det här med jämställdhet på arbetsplatsen som argument för att 

anställa fler män. Samtidigt säger hon att särskilda förväntningar på män definitivt finns, även om 

hon själv inte har det. 

/.../ja men jag har märkt att många känner att dom [männen] LEKER mer, nämen alltså 

förväntningarna är precis som att dom ska ta tag i dom här bitarna som jag [kvinnorna] inte 

är intresserad av. Det känns som, ”ja men vad bra då, då har vi nån som tar tag i dom här 

killarna som är lite busiga som inte jag egentligen kan…” men då kan jag känna såhär, själv, 

jag menar om JAG inte kan varför ska jag förvänta mig att den manliga sökande kan det? 

Det är ju inte säkert/.../
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(Pedagog 3 20101013)

Hon berättar om en kollega hon hade för några år sedan som hade sagt att hon såg fram emot när 

den nya (manliga) fritidspedagogen skulle börja arbeta för då fanns det äntligen någon som kunde 

leka mer med barnen på rasterna. Hon berättar hur irriterad den här fritidspedagogen tillslut hade 

blivit då han hade känt, precis som pedagog 5 berättade ovan, att många saker lämnades till honom 

att ta hand om bara för att, som han själv uttryckte det, var man. Pedagog 3 menar att detta kanske 

är ett extremt exempel men att hon är övertygad om att dessa tankegångar finns och därför också 

hur viktigt det är att man tar en diskussion om det är något man är missnöjd med. 

Under denna fråga anser pedagog 2 att det inte finns några särskilda förväntningar på män och det 

enda hon kan komma på som en man kan bidra med som en kvinna inte kan är fysisk styrka. Hon 

menar inte att alla kvinnor är svaga men att män generellt sett är starkare. Till saken hör då att 

pedagog 2 under en annan del av intervjun menade att det utifrån ett genusperspektiv är viktigt att 

man i undervisningen tillgodoser både pojkars och flickors behov, då vi är två olika kön och således 

tänker olika.

Elvin-Nowak (2004:108) talar om att vi hela tiden i alla situationer skapar manlighet och 

kvinnlighet på ett sådant sätt att vi har så goda chanser som möjligt att uppfattas av såväl oss själva 

som av andra som ”rätt”, det vill säga som rätt könskategori, för att på så sätt bevara och 

upprätthålla den egna självkänslan. När pedagog 2 då ger uttryck för att man bör tillgodose pojkars 

och flickors behov då dessa enligt henne skiljer sig från varandra anser jag att man kan dra 

slutsatsen att hon bemöter pojkar och flickor på olika sätt, baserat på att de är just pojkar och 

flickor, i sin undervisning. Detta är då ett bra exempel på hur man som lärare kan bidra till 

könsgörandet i skolan och således underbygga de traditionella könsmönster lärarna enligt Lpo´94 

ska motarbeta.

Pedagog 4 menar att då vi är olika, män och kvinnor, förväntas vi också bidra med olika saker och 

att det därför är bra med såväl kvinnor som män i skolan.

Mycket av det här bottnar i, tror jag, det Connell (2009:129) pratar om som socialisation av 

könsroller, alltså att växa upp i ett genusmönster. Från det att vi som små får vår första leksakspistol 

eller leksakshäst och förväntas vara tuffa och framåt eller snälla och söta rotar sig dessa 

föreställningar om hur pojkar och flickor, män och kvinnor är och ska vara. Connell (2009:130) 

pratar om att genom positiva- och negativa sanktioner i form av leenden från modern, gillande från 
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kamraterna, framgång hos det motsatta könet och så vidare lär sig de flesta barn det ”rätta” 

genusbeteendet under uppväxten. Detta resulterar enligt Connell (2009:130) i att barnen tillslut ser 

på sig själva som den sorts människor de förväntas vara, alltså man eller kvinna med tillhörande 

egenskaper, och därmed också förväntar sig ett visst beteende från andra pojkar och flickor. 

Nordberg (2005:26) pratar om hur vi på olika sätt gör kön genom att normer upprepas och utövas 

till exempel när vissa informanter förväntar sig att männen ska hålla i sportaktiviteterna och 

kvinnorna i pysslet. Dock menar författaren att då maskulinitet och femininitet inte har någon 

egentlig grund kan kön alltid skapas på nya sätt. Detta baserar hon på att vad som är manligt 

respektive kvinnligt är uppbyggt genom språket och dess rörlighet och därför aldrig kan vara 

konstant eller givet, det är alltså något som förändras över plats och tid. Nordberg (2005:26) menar 

att problematiken ligger i de kraftfulla könsgörande normerna genom vilka vi ser på andra och 

genom vilka vi själva betraktas som normala individer eller ej, med andra ord som män eller 

kvinnor. Det framgår i intervjuerna hur dessa könsgörande normer satt sin prägel i informanterna 

även om de många gånger är medvetna om att det kan bli fel. Informant 5 talar exempelvis om att 

elever på skolan behöver manliga förebilder samtidigt som han något motsägelsefullt säger att de 

kvinnliga och manliga lärarna måste dela på alla uppgifter i skolan för att inte ge en stereotyp bild 

av könen till eleverna. 

Gustavsson (2005:14-15) förklarar begreppet identitet, som jag nämnde i teoridelen, på ungefär 

samma sätt som Connell (2009:130) alltså att en stor del av vår självbild beror på hur andra 

människor definierar oss. Detta blir tydligt när informanterna har särskilda förväntningar på 

manliga kollegor men blir också lika tydligt när de manliga kollegorna ställer sig in under dessa 

förväntningar, trots att det kanske för dem känns fel, istället för att lyfta en diskussion kring det.  

Jämställdhet i arbetet

Under intervjuerna kom informanterna många gånger in på att fler män i grundskolans tidigare år 

också är viktigt utifrån ett jämställdhetsperspektiv, alltså att det ska arbeta lika många kvinnor som 

män i skolan. När vi fortsatte att prata kring huruvida jämställdhet har att göra med hur många 

personer av respektive kön som arbetar på en arbetsplats visade det sig att inte heller det var 

självklart. Många informanter menade att det snarare handlar om inställningar och arbetssätt och att 

ge eleverna lika mycket utrymme att göra sig hörda och bli sedda och även att behandla eleverna 

utifrån deras förutsättningar. Därför kändes det också relevant att ha en rubrik om hur lärarna ser på 

jämställdhet på sin arbetsplats. 
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Pedagog 1 menar att det pratas mycket om jämställdhet, bland annat i riksdagen, för att det ligger i 

tiden och menar också att man många gånger förknippar jämställdheten med att arbetsplatsen ska 

vara jämnt könsfördelad. Genom att det arbetar lika många män som kvinnor på en arbetsplats så 

ger man sken av att jämställdhet är något viktigt just här. Hon menar dock det inte är säkert att man 

arbetar på ett jämställt sätt för det.

/.../för att det blir så tydligt. Om du har lika många män som kvinnor, tre tjejer och tre killar, 

som jobbar då är det väldigt tydligt, sen vad dom här tre tjejerna och vad dom här tre 

killarna gör behöver ju inte stämma överens med jämställdheten. Du kan ju ha tre tjejer som 

är jätteinriktade på sport bara och killarna kanske också bara är det, var tog pysslet vägen, 

vad kan vi ge dem som behöver den typen av aktivitet/.../

(Pedagog 1 20101011)

Jämställdhet enligt pedagog 1 är alltså inte att det arbetar lika många kvinnor som män i 

verksamheten utan snarare hur man som lärare/pedagog arbetar för att alla elever ska känna sig 

sedda och stimulerade. 

Pedagog 2 talar hellre om jämställdhet som lika lön och menar att om ett yrke klassas som typiskt 

kvinnojobb så sjunker statusen och därmed lönerna. Enligt henne är det därför en av anledningarna 

till att en jämställd arbetsplats, baserat på antal män och kvinnor, är viktigt. Dock menar även hon 

att arbetet i sig inte behöver vara jämställt för det då det lika gärna kan bli så att kvinnorna och 

männen håller samman med respektive grupp.

Pedagog 3 anser att det har med tänkandet att göra framför antalet män och kvinnor. Jämställdhet 

enligt henne är att arbeta utifrån synsättet att alla, såväl arbetskamrater som elever, är lika mycket 

värda och att alla får en möjlighet att synas och göra sig hörda. Det är de individuella skillnaderna 

och egenskaperna som bör lyftas fram, inte om du är man eller kvinna. Hon menar att det i 

klassrummet finns en tendens bland eleverna att pojkarna tar över och menar att man som lärare då, 

för att arbeta jämställt, måste se till att flickorna får lika mycket uppmärksamhet och samma 

möjligheter att uttala sig. 

Pedagog 4 anser att det viktigaste angående jämställdhet är att man behandlar flickor och pojkar 

lika och att man bemöter individen som den individen är. 
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Man ska ju bemöta varje individ oavsett det är pojke eller flicka, man ska ju bemöta varje 

individ som den är. Jag tror att jag tänker nog mer att man ska bemöta individen än att jag 

tänker det är pojke och flicka. Att jag ska bemöta varje barn. 

(Pedagog 4 20101014)

Liksom pedagog 3 är också hon inne på att pojkarna tar mer plats, vilket hon ser som en positiv 

egenskap, och att det därför är mycket viktigt att man lyfter fram flickorna. Risken är annars stor att 

pojkarna får mer uppmärksamhet och mer talutrymme vilket kan resultera i att flickorna blir än mer 

tillbakadragna. Hon menar att fler män i grundskolans tidigare år inte har särskilt mycket att göra 

med jämställdhet då det endast är en siffra på ett papper. Hon menar att då är det jämställt så till 

vida att det arbetar lika många av varje kön men att arbetet inte behöver vara jämställt för det. Dock 

anser hon att förutsättningarna för att det ska vara mer jämställt ökar om det är lika många män som 

kvinnor på arbetsplatsen. Enligt pedagog 4 sitter jämställdheten i arbetssättet och inställningen som 

visades i citatet ovan.

Även för pedagog 5 handlar jämställdhet om tankar och värderingar och han menar att manliga 

lärare måste kunna göra de traditionellt kvinnliga sakerna och tvärtom. Han menar att så länge 

männen förväntas göra vissa aktiviteter så blir det svårt att arbeta helt jämställt.

/.../då är vi tillbaka igen på det här bara för att vi är män varför ska inte vi kunna göra dom 

så kallade kvinnliga sakerna, varför inte, varför ska inte jag kunna sitta och pyssla och göra 

såna om man säger kvinnliga saker. Det handlar ju bara om vad vi har själva som vuxna för 

värderingar för det vi själva värderar går ju vidare på barnet. Och när kvinnor sitter och 

tänker att när jag kommer som man att jag ska ut och spela fotboll, då spelar det ju ingen roll 

om vi är 50-50 om alla kvinnor fortfarande tänker så då blir det ju aldrig jämställt/.../

(Pedagog 5 20101014) 

Han berättar att han i sin idrottsundervisning aldrig delar upp barnen i tjej- och killgrupper då han 

tycker det är ett tydligt sätt att visa på skillnader könen emellan, något han menar går emot 

jämställdheten. Dock anser han att det kan bli problematiskt då han medger att när flickorna får ha 

idrott i en egen grupp så vågar de ofta ta för sig mer och blir inte lika passiva. Däremot är han 

övertygad om att då man arbetar som han själv gör, alltså att inte dela in i grupper, redan från 

förskoleklassen så tvingar man fram mer aktivt deltagande från flickorna vilket i längden 

förhoppningsvis bidrar till att de vågar mer. 
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De flesta lärarna verkar vara överens om att jämställdhet inte är ett kvantitativt begrepp utan ett 

kvalitativt. Med det menar jag att lärarna, med undantag för en, anser att det är mindre viktigt 

huruvida det arbetar lika många kvinnor som män på skolan utan snarare hur man arbetar med 

jämställdhet mot eleverna. Här framhåller lärarna hur man bör lyfta fram de individuella 

skillnaderna och egenskaperna hos eleverna och försöka behandla pojkar och flickor som individer 

och inte som tillhörande två olika grupper.     

Slutdiskussion

Jag anser att frågan om huruvida informanterna menar att det behövs fler manliga pedagoger i 

grundskolans tidigare år har besvarats såtillvida att det inte är riktigt klart för de intervjuade varför 

det skulle behövas. Informanterna talar om manliga förebilder, att debatten lyfter, att diskussionerna 

i lärarlaget blir bättre och så vidare men gemensamt är att ingen verkar kunna sätta fingret på hur 

den där manliga förebilden ska uppträda eller på vilket sätt diskussionerna blir bättre. För vissa 

informanter är den spontana tanken att män och kvinnor är så olika, till och med varandras 

motsatser, att de behövs i skolan för att komplettera varandra, en tanke som helt enkelt förklaras 

med att det är naturligt. Denna tanke finns till en början hos samtliga informanter men vissa ändrar 

åsikt ganska snart när de pratar om ämnet i fråga och själva inser att det kanske inte är så självklart 

eller så enkelt. Istället föreslås då att det viktiga är individuella egenskaper och nytänkande, något 

jag själv anser bör vara det viktiga när man anställer en ny lärare. För att vi inte ska stanna vid den 

spontana tanken om män och kvinnor som varandras motsatser och som något som kompletterar 

varandra bör vi också granska och diskutera ämnet i fråga oftare än vi gör, då det visade sig i denna 

undersökning att det var genom diskussionen många informanter insåg att frågan inte är så enkel. 

Skolan ska ju visa för barn och elever att det inte spelar någon roll om du är pojke eller flicka och 

att du oavsett kön kan tänka och göra som du vill och arbeta med vad du vill. 

Angående frågan om det finns särskilda förväntningar på manliga lärare så är det på samma sätt här. 

Den spontana tanken hos informanterna säger att det finns särskilda förväntningar på männen. De

traditionellt manliga aktiviteterna och sysslorna är männens sak att ta hand om då de helt enkelt 

anses bättre lämpade för det. Återigen kommer vi in på män och kvinnor som två från varandra 

skilda grupper som något naturligt och vedertaget. Dock hade många informanter andra åsikter när 

de väl började prata om frågan. Exempelvis kom det fram att det snarare är en föryngring av 

lärarkåren som kan vara viktig i denna fråga alternativt, som jag ser det, att bara lyfta frågan i 
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arbetslaget. Vilka signaler sänder vi ut till eleverna när männen gör en typ av sysslor och kvinnorna 

en annan? Å andra sidan kan det ju vara så att brist på tid ute på skolorna gör att diskussioner kring 

genus och hur vi förhåller oss till det helt enkelt prioriteras bort. 

Jag skulle säga att den röda tråden i detta examensarbete blir hur informanterna genom sitt 

förhållningssätt dagligen gör kön genom att underbygga de traditionella könsmönster skolan har i 

uppgift att motverka. Det handlar om att manliga lärare anses vara bättre lämpade för uppgifter som 

har med sport och lekar att göra medan de kvinnliga lärarna anses bättre på de lite lugnare 

aktiviteterna, något som många gånger i denna studie fastslagits som skillnader vi inte kan göra 

något åt. Det har också visat sig att män förväntas träda in i rollen som manliga förebilder då det för 

eleverna, som jag tolkar det, är viktigt att inte bara vistas i miljöer som är dominerade av kvinnor. 

Genom förväntningar på manliga pedagoger att stå på fotbollsplanen, i träslöjdssalen eller göra 

andra traditionellt manliga sysslor och genom att dessa införlivas av de manliga pedagogerna 

upprepas normen gång på gång för vad som anses vara manligt och kvinnligt och visar för eleverna 

att det finns två olika grupper med olika egenskaper, något jag anser i högsta grad bidrar till 

könsgörandet. Magareta Havung (2005:64) skriver att då förskolan ständigt upprepar det vi redan 

vet angående traditionella könsmönster kommer det också fortsättningsvis vara en verksamhet där 

dessa mönster inte ändras. Jag anser att det även gäller de tidigare åren i den skola vilken denna 

studie handlar om. Jag förstår att man inte kan generalisera utifrån en liten studie på en skola men 

det skulle inte förvåna mig om detta gäller generellt för grundskolans tidigare år, vilket jag baserar 

på det faktum att det arbetar väldigt få män som lågstadielärare och att det är något som många 

skolor verkar efterlysa. 

Förslag på framtida forskning

Detta arbete har visat hur informanterna i denna studie tänker och resonerar kring manliga lärare i 

grundskolans tidiga år och vilka attityder och förväntningar som finns på dessa. Det har också visat 

på möjligheten att informanterna genom dessa förhållningssätt dagligen gör kön i sitt arbete med 

eleverna. Arbetet är baserat på intervjuer vilket gör att grunden till informationen som framkommit i 

studien är baserat på informanternas åsikter och tankar vilket ger en fingervisning till hur 

situationen upplevs men inte till hur det ter sig i praktiken. Därför skulle det vara intressant att med 

utgångspunkt i detta arbete göra observationer på rasten och i klassrummen hos såväl manliga som 

kvinnliga lärare och pedagoger för att se hur dessa förväntningar tar sig uttryck i det dagliga arbetet.

Man skulle genom observationer också kunna titta på hur och på vilket sätt eleverna tar efter detta 

könsgörande och genom intervjuer ta reda på hur eleverna själva anser att det påverkar dem.  
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Bilaga 1

Intervjuguide

1. Arbetar ni med jämställdhet i klassen och i så fall på vilket sätt? Varför är det viktigt?

2. Om ni delar in eleverna i grupper för arbete eller aktiviteter, händer det då att ni delar in dem 

i tjej- och killgrupper? Finns det för- och nackdelar med det? Varför? 

3. Enligt Lpo´94 har skolan ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. Hur arbetar ni 

med det? Varför är det viktigt?

4. Många anser att män behövs som en motpol till det kvinnliga inom kanske framförallt 

förskolan men också i grundskolans yngre år. Säger man inte samtidigt då att män behövs i 

skolan i egenskap av att de är just män?

5. Genus är ett begrepp som används för att urskilja vad som formar män och kvinnors sociala 

beteende, alltså huruvida egenskaper som ses som manliga respektive kvinnliga är resultatet 

av social påverkan eller något naturligt medfött. Hur ser du på genus och är det viktigt för 

dig i din undervisning? Varför? 

6. Är det jämställt bara för att det arbetar lika många män som kvinnor på en arbetsplats? Eller 

är det snarare i värderingarna och arbetssättet jämställdheten sitter?

7. Varför behövs det fler män som lärare i grundskolans tidigare år?  

8. Läser man platsannonser och reklam för lärarutbildningar osv står ofta att läsa ”gärna 

manliga sökande”. Vad är det män förväntas bidra med som kvinnor inte kan bidra med lika 

bra?

9. Finns risken att jag i egenskap av manlig lärare förväntas göra typiskt manliga aktiviteter 

med eleverna i klassrummen och på rasten? 

10. Tror du att det skulle göra någon skillnad för en skolklass om dem hade en kvinnlig eller en 

manlig lärare? Vad skulle det i så fall göra för skillnad?


