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Titel 
Finns det allmänna och/eller pedagogiska skillnader mellan manliga och kvinnliga 
lärare? – En kvantitativ och kvalitativ undersökning av gymnasieelever i och utan behov 
av särskilt stöd  
English title 
Is there general and/or pedagogical differences between male and female teachers? – A 
quantitative and qualitative study of high school students with and without the need of 
special education  
 
 
 
 
 
 
Abstrakt 
Denna studie hade som mål att undersöka, med hjälp av 111 slumpmässigt utvalda 
svenska gymnasieelever genom användandet av en enkät och individuella intervjuer, 
huruvida det kan tänkas existera gemensamma tankegångar angående allmänna 
och/eller pedagogiska könsskillnader mellan för- och/eller grundskolelärare. Om så är 
fallet, skulle dessa potentiella könsskillnader kunna påverka elevers studiemotivation 
och/eller studieresultat negativt? Tidigare forskning hävdar det. Gymnasieelever både i 
och utan behov av särskilt stöd blev tillfrågade i enkäten men endast elever i behov av 
särskilt stöd intervjuades. Anledningen till detta var för att se om den höga majoriteten 
av kvinnliga specialpedagoger och speciallärare i Sverige, vilket är 93% (Göransson, 
Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015), möjligtvis skulle kunna påverka 
elevernas studiemotivation och/eller studieresultat negativt, och då framförallt pojkar. 
Enligt socialt konstruerade normer och värderingar gällande kön och genus lär vi oss 
redan i barndomen att män och kvinnor är annorlunda på olika sätt och vis (Butler, 
1990). Denna studie strävade efter att ta reda på huruvida dagens ungdomar och snart 
arbetsföra vuxna delade några av dessa stereotypiska synsätt på kön och genus genom 
att låta dem se tillbaka på sina egna, tidigare lärare på för- och/eller grundskolenivå. 
Resultatet visar att ett fåtal gymnasieelever skulle kunna ha stereotypiska tankar 
gällande könsskillnader på sina tidigare och nuvarande lärare men den stora majoriteten 
av gymnasieeleverna menar att de inte dömer en lärare baserat på dess kön utan hävdar 
istället att de avgörande faktorerna är lärarnas personlighet och pedagogiska lämplighet.  
 
Nyckelord 
Könsskillnader, genusskillnader, lärare, elever, gymnasieelever, genusperformativitet.  
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1 Inledning & Bakgrund 
Sedan slutet på 90-talet har pojkar fått sämre slutbetyg i årskurs 9 än flickor i USA och 
Europa (Kimmel, 2010). Detta faktum ligger till grund för den rådande ”pojkkris” som 
Kimmel med flera talar om. Inte nog med att pojkarna får sämre skolresultat, de anses 
även vara i behov av särskilt stöd i större utsträckning än flickorna, bland annat i 
Sverige (Skolverket, 2018). Olika forskare har olika förklaringar på detta fenomen, till 
exempel att det har med elevens mogna att göra, men en anledning som sällan eller 
aldrig diskuteras är huruvida det är lärarens kön som kan vara en av de avgörande 
faktorerna för elevernas kunskapsutveckling.  
 
Betydligt fler kvinnliga än manliga lärare arbetar inom för- och grundskolan i Sverige 
och i de flesta andra, moderna länder i världen (Kimmel, 2010). Enligt Statistiska 
CentralByrån/SCB (2014) var cirka 76% av lärarna i Sveriges grundskolor år 2014 
kvinnor och i förskolorna var cirka 95% av all personal kvinnor enligt en artikel i 
Lärarnas Tidning (2015). Man bör även vara medveten om att cirka 93% av alla special-
pedagoger och speciallärare i Sveriges för- och grundskolor är kvinnor enligt 
Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm (2015). Skulle denna sned-
fördelning mellan könen möjligen kunna vara en anledning till varför pojkar i allmänhet 
får lägre betyg än flickor samt att fler pojkar än flickor anses vara i behov av ett 
åtgärdsprogram i grundskolan? Dessa frågor, med flera, kommer besvaras under kapitlet 
tidigare forskning.  
 
Anledningarna till minskningen av manliga lärare sedan början av 90-talet, vilket 
ironiskt nog är samma decennium som pojkarnas betyg började dala, sägs vara många, 
bland annat på grund av att lönen är för låg enligt män som tillfrågades av kvälls-
tidningen Aftonbladet (2010). Enligt en artikel i Lärarnas Tidning (2015) bottnar det i 
att det är ”traditionens krav” och pedofildebatten som är de huvudsakliga orsakerna till 
minskningen, i alla fall inom förskolans värld. Med ”traditionens krav” åsyftade de 
tillfrågade männen de särskilda rutiner och/eller oskrivna regler, vilka dessvärre inte 
förtydligas, som många kvinnodominerade arbetsplatser upplevs ha enligt dem. Det kan 
även ha att göra med att personalen i förskolan har ett mera vårdande än undervisande 
uppdrag vilket potentiellt sett inte är lika lockande för män som för kvinnor då män 
tenderar att vistas inom högre läroverk i större utsträckning än kvinnor (Molander, 
2003). Forskare såsom Nordberg (2005) och Billing (2016) hävdar att det behövs fler 
män i för- och grundskolans värld i syfte att motverka traditionella könsstereotyper samt 
förutfattade meningar allmänheten kan tänkas ha om varför män vill arbeta med unga 
barn. Lärarnas Tidning (2015) konstaterar dock att en stor del av allmänheten anser att 
barn behöver både manliga och kvinnliga förebilder i skolans värld, detta för att barnen 
skall se att män och kvinnor kan göra samma saker och på så sätt motverka traditionella 
kön- och yrkesassociationer. Ytterligare ett fenomen som talar för att bristen på män 
upplevs vara för stor är att flera svenska kommuner, då de söker pedagogisk personal, 
ofta i slutet av annonserna uppmuntrar just män att söka tjänsten.  
 
”En sak som försvårar konstruktiva diskussioner är att frågor som berör våra upp-
fattningar om kvinnligt och manligt ofta är känsliga.” (Hedlin, 2010, sid. 4) Jag är, 
precis som Hedlin, medveten om att genusfrågor kan orsaka stora debatter. Detta till 
trots så kan jag av någon anledning inte hjälpa att fundera över om vissa elever, och då 
framförallt de manliga, skulle kunna förlora någon sorts ”självbild av det maskulina” 
som potentiellt sett skulle kunna påverka deras studiemotivation och/eller studieresultat 
negativt genom att till största delen oftast omges av endast kvinnor i för- och 
grundskolan. Med “självbild av det maskulina” åsyftar jag de traditionellt, socialt 
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konstruerade normer och värderingar vi lär oss som barn, till exempel att man som 
pojke borde/skall vara tuffare och känslomässigt starkare än flickor. Dessa upprepade 
normer och värderingar om hur ett visst kön/genus bör/skall vara är socialt konstruerade 
och är därför någonting vi kan subversivt manipulera och ifrågasätta enligt genus-
forskaren Judith Butler (1990). Ibland hör man andra genusforskare, bland annat 
Kimmel (2010), säga att ”skolan är anpassad för flickor” och om det kan tänkas ligga 
någon grad av sanning i detta påstående kan ”pojkkrisen” som Kimmel (2010) talar om 
mycket troligen kunna påverka pojkarnas studieresultat negativt. I denna uppsats har jag 
valt att använda mig av Butlers teori om genusperformativitet och i enlighet med denna 
skulle man kunna ifrågasätta om “pojkkrisen” i sig är ett uttryck av just genus-
performativitet då det oftast är män som åberopar behovet, och bedriver denna typ, av 
forskning. Skulle Butler hävda att de gör detta för att de vill ”hjälpa sina egna”? Detta 
återkomma vi till i teoridelen.  
 
Sammanfattningsvis grundar sig denna studies problematik i följande: Kan kvinno-
dominansen och den tillika bristen på män i grundskolan sedan 90-talet, tillsammans 
med genusperformativitetsteorin, ha lett till att eleverna börjat utveckla generella 
könsskillnadstankar mellan manliga och kvinnliga lärare? För att ta reda på detta har jag 
formulerat ett syfte som går ut på att försöka ta reda på om det kan tänkas finns några, 
om så än socialt konstruerade, allmänna och/eller pedagogiska skillnader mellan 
manliga och kvinnliga lärare som potentiellt sett skulle kunna gynna det ena könet över 
det andra i undervisnings- och utbildningssammanhang. Se nästa kapitel för syfte och 
frågeställningar. Med allmänna skillnader åsyftar jag personlighetskvalitéer såsom att 
vara en god lyssnare och ha en förståelse för vart barnet befinner sig i livet just nu och 
lägga sig på en lämplig, mental nivå för att underlätta kommunikationen och 
överförandet av kunskap. Dessa kvalitéer behövs även som god pedagog för att 
individuellt kunna nå samtliga elever i klassrummet. Andra kvalitéer som en god 
pedagog behöver är förmågan att kunna genomföra tydliga och effektiva genomgångar 
samt utforma prov som avspeglar innehållet i det bearbetade materialet. Uppsatsens 
syfte undersöktes genom att låta ett slumpmässigt urval gymnasieelever i södra Sverige 
svara på en enkät utifrån en kvantitativ ansats. Ett mindre urval av dessa elever ansågs i 
skrivande stund av denna studie vara i behov av särskilt stöd och då 93% av Sveriges 
alla specialpedagoger och speciallärare är kvinnor (Göransson, Lindqvist, Klang, 
Magnusson & Nilholm (2015) ansågs det vara av särskilt intresse att även intervjua 
dessa utifrån en kvalitativ ansats för att se om könet på deras tidigare speciallärare, 
specialpedagoger och/eller annan stödresurs kan tänkas ha påverkat deras svar. Mer om 
detta kan man läsa om i metoddelen. Resultatet av undersökningen presenteras i kapitel 
6 tillsammans med en resultatanalys utifrån genusperformativitetsteorin för att 
avslutningsvis diskuteras utifrån frågeställningarna. I och med dessa ord går vi över till 
nästa kapitel; syfte och frågeställningar.  
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2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida gymnasieelever, både i och utan 
behov av särskilt stöd, anser att de har upplevt en eller flera, generella könsskillnader 
mellan manliga och kvinnliga lärare i för- och/eller grundskolan.  
 
2.1  Frågeställningar 

• Anser gymnasieeleverna att det finns allmänna och/eller pedagogiska skillnader 
mellan lärarkönen i för- och/eller grundskolan och i så fall, vilka är dessa? 

• Vilka skillnader och/eller likheter framkom mellan gymnasieeleverna i och utan 
behov av särskilt stöd?  
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3 Tidigare forskning 
3.1 Vad innebär ”Pojkkrisen”? 
Inledningsvis finns en forskningsrapport skriven av Michael Kimmel som är professor i 
sociologi vid State University of New York. Han fokuserar hela sin forskning på den 
rådande ”pojkkrisen” så som han ser på den i europeiska och amerikanska skolor. I sin 
forskningsrapport, titulerad Boys and School: A Background Paper on the “Boy Crisis” 
(2010), behandlar han debatten angående pojkar och skolframgång. Kimmel konstaterar, 
genom analyser av betygsstatistik från ovan nämnda världsdelar, att flickor oftast får 
högre betyg än pojkar, vilket han hävdar är det faktum som ligger till grund för den 
rådande “pojkkrisen”. Han hävdar även, i likhet med Skolverkets (2018) statistik, är 
pojkar tenderar att få ett åtgärdsprogram i större utsträckning än flickor. Inledningsvis 
ställer sig forskaren frågan om lösningen för att få ordning på obalansen i betyg mellan 
könen är att införa separata pojk- och flickskolor då reformister, enligt Kimmel, hävdar 
att en av anledningarna till “pojkkrisen” är att “(...) boys and girls are so fundamentally 
different that their learning styles and educational needs are completely different (...)” 
(Kimmel, 2010, sid. 18). De pratar här bland annat om eventuella biologiska skillnader i 
pojkar och flickors hjärnor. Kimmel (2010) konstaterar dock i slutet av sin forsknings-
rapport, liksom Nordberg (2005) och Billing (2016), att den riktiga lösningen för att 
generera högre betyg bland pojkar är att förebygga de traditionella föreställningarna om 
manlighet och maskulinitet som finns än idag, framförallt inom under- och medel-
klassen (Kimmel, 2010). Dessa forskare menar nämligen att pojkarnas chanser till högre 
studieresultat hämmas då det, särskilt inom under- och medelklassen, inte anses 
”manligt” att ta skolan på fullt allvar.  
 
3.2 Vem är den bättre läraren ur ett könsperspektiv?  
Det som inspirerade mig att fokusera mitt examensarbete på eventuella könsskillnader 
hos för- och/eller grundskolelärare var då jag läste en forskningsrapport skriven av Erik 
Grönqvist, ekonomidocent vid IFAU, och Jonas Vlachos, ekonomiprofessor vid 
Stockholm Universitet. Den är på svenska titulerad Hur lärares förmågor påverkar 
elevers studieresultat (2008). Genom att analysera data gällande manliga och kvinnliga 
lärares gymnasiebetyg och jämföra dessa med varandra hade författarna för avsikt att 
undersöka huruvida de manliga och kvinnliga lärarnas kognitiva och icke-kognitiva 
förmågor kan påverka högstadieelevers studieresultat. De framhäver även väldigt tydligt 
skillnaden mellan manliga och kvinnliga lärares kognitiva och icke-kognitiva förmågor 
på elevernas studieresultat. Författarna påstår nämligen att både pojkar och flickor 
gynnas studie- och betygsmässigt i högre grad av manliga lärare med höga gymnasie-
betyg än av kvinnliga lärare med samma, höga betyg. Detta kunde de konstatera efter att 
ha matchat flera kommuners elev- och lärarregister med centrala register som innehöll 
kognitiva begåvningstester vilket författarna menar motsvarar ett traditionellt IQ-test. 
De analyserade även nästan 25.000 årskurs 9-elevers nationella prov och betyg satta på 
dessa i svenska, engelska och matematik från nio av Sveriges största kommuner och 
deras cirka 700 undervisande och betygsättande lärare.  
 
Det mest relevanta för detta examensarbete med fokus på genus var dock att de 
analyserade och jämförde avgångsbetyget i gymnasiet för 15 årskullar av bägge könen. 
“Gymnasiebetygen avspeglar en komplex blandning av kognitiva förmågor och icke-
kognitiva förmågor såsom självdisciplin, noggrannhet och ambition. Sammantaget 
borde alltså måtten ge en mångfacetterad bild av lärarnas allmänna förmågor” 
(Grönqvist & Vlachos, 2008, sid. 4). De hävdar även att “personer som idag väljer att 
bli lärare i genomsnitt kommer från en betydligt lägre position i förmågefördelning än 
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tidigare” (Grönqvist & Vlachos, 2008, sid. 7) och detta gäller både män och kvinnor. 
Författarna erbjuder fyra potentiella förklaringar till varför manliga lärare skulle gynna 
de allra flesta elevers studie- och betygsmässigt i högre grad än kvinnliga lärare. De 
menar att skillnaden kan bero på att lärarnas gymnasiebetyg fångar olika egenskaper hos 
män och kvinnor. Författarna förklarar att “kopplingen mellan betyg och resultat på 
nationella prov är starkare för män än för kvinnor, varför mäns betyg i större 
utsträckning fångar ämneskunskaper än vad kvinnors betyg gör.” (Grönqvist & 
Vlachos, 2008, sid. 12). En annan potentiell förklaring de ger är att de män som trots 
höga gymnasiebetyg och många valmöjligheter ändå väljer att bli lärare därför kan vara 
mer motiverade än vad, vad de kallar, “normalbegåvade” män som sökt till en 
lärarutbildning hade varit. Vidare kan författarna inte med fullständig säkerhet förklara 
orsaken till detta fenomen, men menar att det måste finnas någon anledning till varför 
samarbetet i klassrumsundervisningen mellan kvinnliga lärare med höga gymnasiebetyg 
och pojkar ”inte fungerar särskilt väl” om man jämför med manliga lärare. De tror att 
det kan ha att göra med att det finnas något i själva skolmiljön som begränsar de 
kvinnliga lärarna med tiden då kvinnor i början av sin lärarkarriär med höga betyg har 
samma, positiva effekt på både manliga och kvinnliga elevers prestationer som de 
manliga lärarna har. Som sista möjliga förklaring hävdar författarna att begåvning och 
höga betyg kanske inte är de avgörande faktorerna för lärarnas pedagogiska kvalitet.  
 
3.3 Är det bättre att pojkar undervisas av manliga lärare och flickor av 
kvinnliga lärare?  
Enligt en annan studie, titulerad Are boys better off with male and girls with female 
teachers? A multilevel investigation of measurement invariance and gender match in 
teacher-student relationship quality (2012), konstaterar de tre kvinnliga forskarna 
Jantine Spilt, Helma Koomen och Suzanne Jak, att elev-lärarrelationer spelar en stor roll 
för elevens studieresultat, både för pojkar och flickor, i alla fall i låg- och mellanstadiet. 
Urvalet för studien bestod av nästan 650 låg- och mellanstadielärare, varav 182 män, i 
Nederländerna. De fick fylla i en enkät där de själva fick uppskatta graden av närhet 
(”closeness”) i sina elevrelationer och enligt resultatet upplevde de kvinnliga lärarna sig 
själva, om de tolkade enkätfrågorna korrekt, ha sämre, nära relationer med pojkarna än 
med flickorna i sina klasser.  
 
3.4 Ser eleverna lärare som förebilder?  
En annan forskningsstudie, titulerad Role Models or Normalizing Agents? A 
Genealogical Analysis of Popular Written News Media Discourse Regarding Male 
Teachers (2015), är gjord av Brandon Sternod vid California State University. Genom 
att analysera de mest sålda och populäraste nyhetsartiklarna mellan 1997–2007 i USA 
som grundar sig på forskningsstudier av ”pojkkrisen” i olika sammanhang ställer sig 
forskaren kritisk till huruvida många genusforskares föreslagna huvudsakliga lösning 
med att anställa flera manliga lärare verkligen skulle lösa den stora skillnaden i betyg 
mellan pojkar och flickor. Sternod menar nämligen att det inte spelar någon avgörande 
roll om pojkarna skulle få fler manliga lärare i skolan vad gäller förbättring av deras 
betyg då de manliga eleverna inte upplever manliga lärare som en av de huvudsakliga 
förebilderna för dem, utan istället är det familjemedlemmar och kändisar som spelar en 
betydligt större roll för pojkarna. I inledningen refererar Sternod till en tankegång som 
han inte kan se någon sanningshalt i:  
 

The dearth of male teachers—particularly at the elementary level where 
female teachers outnumber male teachers six to one—is a problem for 
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boys. The average teacher is a well-meaning and dedicated woman who 
always did well in school and can’t quite understand why boys won’t sit 
still, be quiet and do their work like the girls do. Instead, boys need strong, 
charismatic teachers who mix firm discipline with an understanding and 
good-natured acceptance of boyish energy. (Leving & Sacks, 2006, sid. 
B6)  

 
3.5 Varför får pojkar stödåtgärder i större utsträckning än flickor?  
Forskarna Nina Berggren och Kristina Falk och deras studie, titulerad: Stödåtgärder för 
elever ur ett genusperspektiv - En studie om lärares uppfattningar angående stöd-
åtgärder ur ett genusperspektiv (2008), fokuserar på könsskillnader vad gäller elever i 
behov av särskilt stöd. Pojkar toppar som sagt listan över de elever som anses vara i 
behov av särskilt stöd i Sveriges grundskolor enligt Skolverkets (2018) statistik. 
Berggren & Falk (2008) konstaterar, genom intervjuer med ett antal pedagoger, vilka i 
detta fallet till majoriteten var kvinnor, i mellanstadiet i Kirunas kommun, att de “har en 
god tanke kring ämnet när det gäller stödåtgärder ur ett genusperspektiv”, men 
författarna fann även att “pedagogernas föreställning inte praktiseras i verkligheten, då 
de flesta prioriterar de utåtagerande och oroliga eleverna som i de flesta fall var pojkar 
och det på grund av resursbrist” (sid. 27). Med andra ord påtalade pedagogerna önskan 
att vilja arbeta mera rättvist och jämställt ur ett genusperspektiv då de hävdade att de 
försöker uppmärksamma samtliga elever som ansågs vara i behov av särskilt stöd men 
de upplevde inte att det fanns tillräckligt med resurser såsom personal och pengar för att 
kunna göra det.  
 
3.6 Ger kvinnliga lärare pojkar lägre betyg än manliga lärare?  
I ytterligare en forskningsrapport, titulerad Gender Grading Bias in Junior High School 
Mathematics (2019), studerade de tre forskarna Petter Berg, Ola Palmgren och Björn 
Tyrefors mer än 20.000 svenska gymnasieelevers provresultat som dessa ungdomar 
gjorde vid starten av sin gymnasieutbildning i deras första, och i vissa fall enda, 
matematikkurs i Stockholm mellan 2012 och 2017. Man jämförde sedan dessa prov-
resultat med samma elevers slutbetyg i matematik i årskurs 9 som satts av matematik-
lärare som eleverna oftast haft en lång och personlig relation med till skillnad från 
matematiklärarna till detta introduktionsprov som de precis hade träffat. Detta 
introduktionsprov i matematik har enligt författarna utformats av experter på 
Stockholms Universitet och ligger till grund för samma kursplan som i årskurs 9, och de 
kunde konstatera att pojkarna hade ett högre genomsnittsbetyg på detta prov än vad 
flickorna hade, och samtidigt hade samma pojkar ett lägre slutbetyg från årskurs 9 än 
vad flickorna hade. Då författarna hävdar att man inte hinner mogna så pass fort under 
2–3 månader, från det att eleven slutar årskurs 9 till det att den börjar årskurs 1 på 
gymnasiet, så hävdar de att detta resultat inte borde ha med elevens utveckling att göra. 
Berg, Palmgren och Tyrefors (2019) hävdar istället att ungefär var tredje manlig elev får 
ett lägre slutbetyg i matematik än vad de förtjänar av sin ämneslärare och även dessa 
forskare refererar detta till debatten om den rådande ”pojkkrisen”. Författarna hänvisar 
till tidigare forskning som menar att det finns ett icke oansenligt inslag av systematisk 
snedvridning, ”bias”, vid rättning av prov där eleven inte är anonym, och med tanke på 
att 76% av Sveriges lärarkår består av kvinnor (SCB, 2014) menar de att statistiken bör 
se liknande ut när det gäller antalet kvinnliga högstadielärare i matematik. Rent 
procentuellt borde detta innebära att det är fler kvinnliga än manliga lärare som ger 
pojkarna ett lägre betyg än vad de förtjänar, i alla fall i matematik i årskurs 9.  
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3.7 Vilket lärarkön är den bättre ledaren i klassrummet?  
Avslutningsvis ska en vetenskaplig artikel presenteras, titulerad Does the gender of 
school personnel influence perceptions of leadership? (2012), där forskarna Precious 
Guramatunhu-Mudiwa och Les L. Bolt inleder med att konstatera att män och kvinnor 
ansågs skilja sig i ledarstil i betydligt högre grad för cirka 20–30 år sedan än vad de gör 
idag. Då sågs kvinnliga rektorer och lärare som mera demokratiska och/eller deltagande 
och män som mera enväldiga och/eller vägledande i sin undervisning eller rektorsstil. 
Forskarna ville undersöka huruvida det fanns könsskillnader mellan olika skolledare 
såsom rektorer, lärare och specialpedagoger och hur dessa eventuella könsskillnader 
påverkade uppfattningen av ledarskap. De utgick ifrån hur ”North Carolina Teacher 
Working Conditions Initiative” från 2008 mäter detta. Forskarna konstaterar utifrån 
denna statistik att kvinnor anses ha högre ledarskapskvalitéer vad det gäller att ge 
instruktioner och är bättre på att administrera än vad män är. Man skall dock komma 
ihåg att detta är ett resultat som baseras på kvinnor och män i grundskolor i North 
Carolina, USA. Författarna till artikeln konstaterar även att manliga lärare hade högre 
poäng än kvinnliga i andra ledarskapsroller, men vilka dessa ledarskapsroller är 
tydliggör de inte, vilket är synd då det hade varit intressant att se om dessa andra roller 
hade kunnat kopplats till den övriga forskningen.  
 
3.8 Sammanfattning av den tidigare forskningen 
Samtliga presenterade vetenskapliga artiklar angående förmodade könsskillnader mellan 
manliga och kvinnliga lärare är inte många, men de som nu har presenterats, med 
undantag för Sternod (2015) som står i kontrast till de övriga, ligger till grund för detta 
examensarbetes genusundersökning för att se om, och i så fall i vilken utsträckning, 
gymnasieeleverna har upplevt någon eller flera av dessa påstådda könsskillnader mellan 
lärarna under sin egen för- och/eller grundskoletid. Först skall vi dock gå in och skapa 
oss en tydligare bild av Butlers teori om genusperformativitet som nämndes i 
inledningen.  
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4 Teoretisk förankring - Genusperformativiteten 
Forskningen är inte stor inom området gällande potentiella könsskillnader mellan 
manliga och kvinnliga lärare, men om det då inte finns mycket forskning, finns det då 
ens någon teori gällande potentiella könsskillnader mellan manliga och kvinnliga lärare? 
Svaret är nej. Att skapa en teori gällande skillnader mellan manligt och kvinnligt i 
största allmänhet kan anses vara omöjligt, men det verkar dock finns någonting inbyggt 
i samhällets sociala grundkonstruktion och i många människors uppfostran som vill 
styra våra tankar till att vi ska se på män och kvinnor på olika sätt, nästan som varandras 
motsats, av olika anledningar. Det är här Judith Butler (1990) och hennes teori om 
genusperformativitet kommer in i bilden. Hon anser nämligen att vi redan från födseln 
tränas in i ett tänk där mannen är normen, “originalet”, och där män och kvinnor anses 
vara olika ur flera aspekter.  
 
Butler är en av de mest kända genusforskarna genom tiderna, bland annat för sin väldigt 
kritiska inställning till samhällets politiska maktsystem som påtvingar människor, vad 
hon kallar, “den heterosexuella matrisen” vilket hon utvecklar i sin bok Genustrubbel 
från 1990 som omkullkastade och ifrågasatte många av feminismens tidigare före-
ställningar. Hon menar att “identiteter formas och styrs primärt genom att ingå i en rad 
praxisformer, (med andra ord) specifika handlingar som upprepas (...)” tills man anser 
att män och kvinnor ska, eller bör, vara på olika sätt (Almqvist, 2007, sid. 9). Butler 
(1990) vill ifrågasätta och försöka störta de förgivettagna stabila och naturgivna köns-
kategorierna som samhällets maktstrukturer har skapat och hennes mål är att försöka 
vidga området för möjliga genusformer till mer än två. Butler bygger sina argument på 
bland annat Michel Foucaults teorier då hon skriver att “lagen påtvingar oss diskursiva 
praktiker, och i den mån vi blir ålagda att upprepa sanktionerade talhandlingar är vi 
delaktiga i skapandet av normer” (Almqvist, 2007, sid. 16). Med andra ord menar 
Foucault, enligt Butler (1990), att vi alla är medskyldiga till att göra skillnad på män 
och kvinnor då vi alla hjälps åt att skapa och upprätthålla dessa konstruerade köns- och 
genusnormer. Hon menar att samhället inte uppmuntrar människor till att utforska andra 
identiteter eller sexuella läggningar än den heterosexuella. Butler anser även att det 
maktpolitiska systemet vill se till att det manliga könet får behålla sin dominanta 
position i samhället.  
 
Butler undrade under 80- och 90-talet hur man skulle kunna “störa” de givna köns- och 
genusnormerna som det maktpolitiska systemet skapat under lång tid. Både Butler och 
Foucault menar att svaret ligger i att “(...) iscensätta parodiska och kätterska upp-
repningar” och att det därigenom är “möjligt att undergräva lagens auktoritet.” 
(Almqvist, 2007, sid. 16). Nedanstående citat gör det hela mera lättbegripligt genom att 
använda dragartisten som exempel:  
 

Dragartisten blir på sätt och vis en privilegierad gestalt i Butlers projekt, 
eftersom hans/hennes performativa iscensättning av kön stör vår 
neutraliserade föreställning om förhållandet mellan det yttre och det inre, 
mellan primär substans och sekundär, mimetisk återgivning, mellan kön 
och genus. Dragartisten framställer eller uppvisar det artificiella i 
genuskonstruktionen. Genom att använda genusrekvisita, attribut och 
gester i en parodisk återgivning av det som vi normalt förknippar med 
kvinnokönet, simulerar eller mimar dragartisten en feminin könsidentitet. 
Men samtidigt undergräver han/hon denna åtskillnad, eftersom det som 
förespeglas vara en expressiv efterlikning av en substans inte längre kan 
tas för givet. Det uppstår en osäkerhet om förhållandet mellan inre essens 
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(biologisk kropp) och genus eller det yttre iscensättandet av kön. (...) 
Dragartistens parodiska återgivning skapar oro och förvirring inom 
representationssystemet och leder till att den normaliserade betydelsen av 
köns- och genuskategorier undergrävs. Butlers poäng är att detta är något 
som vi alla gör i varierande grad. I vår strävan att framstå som begripliga 
och legitima subjekt, mimar och simulerar vi alla en ideal genusfiguration, 
som visar sig vara en artificiell konstruktion. De som vägrar att foga sig 
efter de kulturella påbuden om att upprepa kulturens ålagda tal- och 
kroppshandlingar, stöts ut som “obegripliga” avvikelser. (Butler, 2007, 
sid. 19)  

 
Butler (1990) menar att vi blir fostrade in i en genusroll, inte att vi automatiskt föds som 
redan tillhörandes en. Redan när läkaren säger “Det är en pojke!” eller “Det är en 
flicka!” väcker man tankarna hos föräldrarna och människorna runt omkring dem om 
hur barnets liv skall, eller borde, se ut och redan där är barnet bundet till flera sociala 
normer och värderingar gällande den förmodade köns- och genusidentiteten. Genom att 
barnen i sin tur imiterar och repeterar alla redan etablerade genushandlingar såsom tal 
och gester upprätthåller vi den syn på kön och genus som det maktpolitiska systemet 
vill att vi skall göra och vågar man gå utanför dessa imiteringar och upprepningar, 
genom att som pojke till exempel ha på sig en klänning, riskerar man att bli utsatt för 
utanförskap, mobbning och/eller till och med våld, till exempel på skolgården. 
Maktsystemet som har etablerat dessa normer och värderingar, som Butler kallar för 
“den heterosexuella matrisen”, eller “originalet”, existerar, enligt henne, för att 
säkerställa maktorganisationernas idé om det naturliga och ursprungliga, med andra ord 
“det normala”. Butler skulle troligen kalla personerna i detta maktsystem hon åsyftar för 
konservatister och bakåtsträvare, men även folk i allmänhet, som vill bevara den gamla, 
traditionella synen på män och kvinnor.  
 
Samhället med alla dess normer och värderingar, eller synonymerna “kulturen” och 
“diskursen” som Butler (1990) själv föredrar att använda sig utav, är konstruerade för 
att få människor att tycka och tänka på ett visst sätt vad det gäller alla redan givna köns- 
och genusroller. De förmedlar indirekt och underförstått hur man skall, eller borde, vara 
som pojke respektive flicka och man respektive kvinna. Vi blir med andra ord vårt kön 
genom att vi hela tiden agerar och spelar ett givet genus, så även lärare och elever, och 
detta är genusperformativitetsteorin.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

10 

5 Metod 
För att kunna få svar på detta examensarbetes syfte och frågeställningar ansågs det 
behöva ställas potentiellt provocerande påståenden till slumpmässigt utvalda gymnasie-
elever angående eventuella skillnader mellan manliga och kvinnliga lärare i form av en 
kvantitativ elevenkät som kommer redogöras för i detta metodkapitels första del. Åtta 
av de totalt 111 elever som genomförde enkäten, och som vid enkättillfället hade ett 
åtgärdsprogram och på så sätt ansågs vara i behov av särskilt stöd, utförde även en 
intervju med utgångspunkt i enkätens påståenden och därför kommer även en intervju-
del redogöras för i metodkapitels andra del.  
 
5.1 Kvantitativ metod - Elevenkät 
5.1.1 Urval 
Av de deltagande eleverna, vid tillfället enkäten genomfördes, gick 45 pojkar och 7 
flickor på ett praktiskt/yrkesförberedande gymnasieprogram och 23 pojkar och 36 
flickor gick på ett högskoleförberedande gymnasieprogram på en gymnasieskola i södra 
Sverige. Sammanlagt svarade 68 pojkar och 43 flickor på enkäten, totalt 111 elever, 
vilka var ett slumpmässigt urval av skolans alla elever. En jämnare balans mellan 
elevkönen hade givetvis föredragits, dock var det problematiskt att finna ett jämnt antal 
manliga och kvinnliga elever. Åldern på eleverna varierade mellan 16–20 år.  
 
”Den kvantitativa metodens styrka är (…) att man kan säga något om hur utbrett ett 
fenomen är, och huruvida fenomenets utbredning är olika i olika befolkningsgrupper.” 
(Fangen & Sellerberg, 2011, sid. 72). Vid denna typ av beskrivande undersökning 
(Dahmström, 2011), då man vill ta reda på svenska gymnasieelevers åsikter angående 
manliga och kvinnliga lärares eventuella skillnader i pedagogik och hur de är som lärare 
i allmänhet, ansågs det vara fördelaktigt med ett större urval av respondenter för att 
kunna skapa någon form av generalisering och översiktsbild. Ett slumpmässigt urval via 
enkäter är att föredra enligt Dahmström (2011) och Patel & Davidsson (2007) för att 
varje folkgrupp i populationen skall ha en chans att representeras i enkätsvaren. För att 
få ett så trovärdigt resultat som möjligt besvarades enkäten av ett naturligt urval 
gymnasieelever från olika program där olika kön och elever med olika kulturella 
bakgrunder representerades. Detta visste författaren då jag personligen har haft 
pedagogiska samtal med samtliga, nya elever där man diskuterat elevernas skol-
bakgrund. Hade det funnits mer tid borde man, som Fangen & Sellerberg (2011) 
uppmanar till, även ha testat enkäten på fler gymnasieelever än på bara en gymnasie-
skola samt i andra länder för ett ännu tillförlitligare resultat.  
 
5.1.2 Etiska överväganden 
Enkäten inleddes med en rubrik och en förklarande brödtext som kan läsas i bilaga 1. 
Den inledande brödtexten informerade eleverna om Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer (2002) såsom till exempel informationskravet då den upprepade gånger 
klargjorde syftet med studien. Denna information gick jag även igenom muntligt innan 
eleverna hade en chans att börja svara på enkäten och på så sätt förhindra eventuella 
missförstånd. Eleverna informerades även om att författaren till denna studie har 
tystnadsplikt och att, enligt nyttjandekravet, enkätsvaren endast kommer behandlas av 
författaren till denna uppsats. I enlighet med konfidentialitetskravet kommer 
enkätsvaren inte användas för något annat ändamål än att ligga till grund för studiens 
resultat och diskussion. Ingen som inte ville delta behövde göra det i enlighet med 
samtyckeskravet, dock var det ingen elev som motsatte sig att delta i undersökningen. 
Jag kan inte se några avgörande, etiska hinder med enkätundersökningen då 
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respondenterna var över 15 år och därför anses vara fullt kapabla att avgöra huruvida de 
vill ställa upp på att svara på denna anonyma enkät. Även Vetenskapsrådets (2017) goda 
forskningssed skall försöka efterföljas genom att tala sanningsenligt om den egna 
forskningen, förhålla sig kritisk till gjorda val och metoder, vilka kommer presenteras i 
detta kapitel, samt redovisa samtliga resultat, vilket kommer göras i de två sista delarna 
av detta examens-arbete.  
 
5.1.3 Utformning av enkät & genomförande 
För att få svar på syftet och frågeställningarna ställdes potentiellt sett provocerande 
påståenden om könsskillnader till gymnasieeleverna, detta för att kunna få in ny 
primärdata (Dahmström, 2011) då tidigare forskning på området, kallat sekundärdata 
(Dahmström, 2011), var svår att finna. Precis som Hedlin (2010) konstaterade i 
inledningen så är genus ofta ett väldigt känsligt ämne. Konstruerandet av enkätfrågorna 
skedde därför med största noggrannhet, vilket Dahmström (2011) poängterar vikten 
med. Enkätens 16 påståenden och tillika intervjufrågor (se bilaga 1) utformades utefter 
de påstådda skillnader mellan könen som den genomgångna tidigare forskningen på 
området hävdat, detta för att se om, och i så fall i vilken utsträckning, de tillfrågade 
gymnasieeleverna instämde eller ej med den tidigare forskningens slutsatser.  
 
Överlag anses enkätens språkbruk vara lämpad för målgruppen, påståendena vara 
värdeneutrala då bägge könen jämförs på lika villkor samt inte innehålla några 
tolkningsproblem, vilket Dahmström (2011) återigen poängterar vara en viktig faktor i 
enkätundersökningar. Författaren avslutar även med att betona vikten i att börja med de 
“lätta” påståendena för att successivt närma sig de “svåra”. Detta efterföljdes då 
påståendena om genus, enligt mig, blev allt mer potentiellt provocerande desto närmare 
slutet på enkäten gymnasieeleverna kom. Enkäten fylldes i klassvis med eleverna i olika 
klassrum, beroende på vilken lektion de hade vid enkättillfället, på den utvalda 
gymnasieskolan efter en introduktion och genomgång av enkätens syfte och upplägg. 
Processen tog några bara några minuter och varierade givetvis från elev till elev. Efter 
att de kände sig nöjda med sina svar samlades enkäten in av detta examensarbetets 
författare.  
 
5.1.4 Validitet, reliabilitet & metodkritik 
Det skall erkännas att de två första påståendena kan ha varit otydliga då man efterfrågar 
två olika saker: Jag anser att jag hade tillräckligt med manliga förebilder/lärare i för- 
och grundskolan och Jag anser att jag hade tillräckligt med kvinnliga förebilder/lärare 
i för- och grundskolan. Från början efterfrågades endast förebilder, men i sista stund 
lades även begreppet “lärare” till, detta för att begreppen “förebild” och “lärare” i vissa 
avseenden kan innehålla liknande egenskaper. Den avgörande anledningen till detta 
beslut var för att hålla nere antalet påståenden till en sida, samtidigt som man endast bör 
fråga om en sak i taget, vilket även Dahmström (2011) menar är av stor vikt. 
Validiteten, med andra ord hur pass väl man mäter det man avser att mäta (Patel & 
Davidsson, 2007), anses trots allt ligga på en relativt hög nivå då enkäten efterfrågar 
gymnasieelevernas upplevelser av eventuella köns-/genusskillnader mellan sina tidigare 
lärare där samtliga påståenden, med undantag för två, bygger på den tidigare 
forskningens resultat. Reliabiliteten, eller tillförlitligheten (Patel & Davidsson, 2007), 
handlar om att resultaten blir desamma ifall undersökningen genomförs på nytt. Då 
frågorna är så pass välformulerade som de är, återigen med undantag för de två första 
som nämns ovan, anses det vara möjligt att kunna få liknande enkätsvar då de inte borde 
gå att feltolka i någon avgörande utsträckning.  
 



  
 

12 

5.2 Kvalitativ metod - Elevintervjuer 
En fördel med att göra kvalitativa intervjuer är att man kan anpassa 
frågorna och den ordning man ställer dem i efter situationen på ett helt 
annat sätt än om man är bunden vid ett helt standardiserat frågeformulär. 
Därmed kan man få svar på andra frågor. Man får kanske inte i första hand 
en djupare kunskap om ett fenomen, men man får definitivt en bredare 
bild med fler nyanser och dimensioner än vad man får med hjälp av 
standardiserade frågor. (Ahrne & Svensson, 2015, sid. 38)  

 
5.2.1 Urval & genomförande 
För att få mer förtydligande och djupgående svar på enkätpåståendena, samt för att 
kunna komma åt tankar och resonemang som låg utanför de existerande påståendena, 
kompletterades dessa med kvalitativa intervjuer vilket Ahrne & Svensson (2015) hävdar 
är ett “oslagbart verktyg” (sid. 53). Intervjuerna genomfördes med åtta av de 111 elever 
som skulle kunnat ha genomfört enkäten i helklass, men då de var elever i behov av 
särskilt stöd var de av särskilt intresse för denna uppsatsens syfte. En och en kom därför 
dessa åtta elever in på mitt kontor och genomförde en privat intervju om enkätens olika 
påståenden där de, samtidigt som de hade enkäten framför sig, fick ett påstående i taget 
uppläst för sig, detta på grund av att två av de åtta intervjuade eleverna hade en dyslexi-
diagnos. I och med dessa intervjuer fick man även chansen att höra andra tankar 
eleverna kunde tänkas ha om eventuella könsskillnader mellan manlig och kvinnlig 
skolpersonal som inte efterfrågades i enkäten, vilket Ahrne & Svensson (2015) och 
Patel & Davidsson (2007) lyfter fram som en fördel. Denna elevgrupp var av särskilt 
intresse då alla åtta, utom en, hade haft särskilt stöd under grundskolan av uteslutande 
kvinnlig skolpersonal och på så sätt kunde tänkas ha haft särskilt starka åsikter 
angående eventuella könsskillnader. Intervjuerna spelades in på författarens mobil-
telefon och efter att samtliga intervjuer var genomförda transkriberades dessa.  
 
5.2.2 Etiska överväganden 
De åtta intervjuade eleverna i behov av särskilt stöd blev, precis som de övriga 103 
elever som utförde enkäten, informerade om syftet med intervjun och enkäten, vars 
påstående fungerade som intervjufrågorna, återigen i enlighet med Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (2002). De informerades om att jag har tystnadsplikt, att, 
enligt nyttjandekravet, intervjusvaren endast kommer behandlas av mig samt att, i 
enlighet med konfidentialitetskravet, intervjusvaren inte kommer användas för något 
annat ändamål än att ligga till grund för denna uppsatsens resultat och diskussion. Ingen 
som inte ville delta behövde göra det, i enlighet med samtyckeskravet, dock var det 
ingen elev som motsatte sig att delta i en intervju. Författaren kan inte se några 
avgörande, etiska hinder med intervjuerna då samtliga respondenter var över 15 år, dock 
kan det diskuteras huruvida tillförlitliga svar vissa av dem gav, till exempel de två 
eleverna med en intellektuell funktionsnedsättning, på grund av sina kognitiva 
svårigheter. Dessa två elever var 18 respektive 19 år gamla vid intervjutillfället men det 
kan trots allt inte ha varit det mest lämpliga att utsätta dem för denna typen av frågor då 
de utmanar förmågan att kunna kategorisera och generalisera. Frågorna var dock inte av 
någon större, personlig karaktär och anses därför inte ha kunnat upplevas som nämnvärt 
känsliga för eleverna.  
 
5.2.3 Validitet, reliabilitet & metodkritik 
Då intervjufrågorna, vilka som sagt var desamma som påståendena i enkäten, var 
relativt många och efterfrågade olika sorters erfarenheter av manliga och kvinnliga 
lärare anses studien täcka en tillräckligt stor del av forskningens syfte och fråge-
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ställningar för att kunna jämföra de olika svaren med varandra och presentera ett 
tillräckligt tillförlitligt resultat. I och med detta, tillsammans med det faktum att 
påståendena/intervjufrågorna bygger på den tidigare forskningen, borde studien hålla en 
relativt hög grad av validitet. Det skall dock även erkännas att intervjuerna kunde få en 
lägre grad av standardisering (Patel & Davidson, 2007), då intervjuaren, i vissa fall, 
ställde oplanerade följdfrågor, till exempel då jag märkte att eleverna började komma in 
på skillnader mellan manliga och kvinnliga lärare som grupp. I övrigt besatt frågorna 
och själva intervjuprocessen i sig en hög grad av standardisering då dessa ställdes i 
exakt samma ordning till samtliga gymnasieelever vilket Patel & Davidson (2007) 
menar är att föredra när målet är att jämföra och generalisera.  
 
“En annan, vidare fråga är om personen som intervjuas menar det som forskaren/ 
studenten uttolkar, eller om utsagan har andra betydelser. Betyder utsagan det som 
forskaren tror eller finns det andra, rimligare uttolkningar?” (Ahrne & Svensson, 2015, 
sid. 53). Thurén (2006) belyser att man befinner sig på osäker mark när man försöker 
tolka andra människors känslor och upplevelser utifrån sina egna känslor och 
upplevelser då dessa inte är intersubjektivt testbara. Då jag “lagrade verkligheten” (Patel 
& Davidsson, 2007) i en ljudupptagningsenhet, i detta fallet i en mobiltelefon, kunde 
man sedan lyssna oändligt antal gånger tills man ansåg att man förstått och transkriberat 
intervjuerna på ett så korrekt sätt som möjligt. Dessvärre är det ett faktum att 
transkiberingsprocessen aldrig till 100% kan uppnå total reliabilitet då meningarna man 
bygger ihop med största sannolikhet aldrig kommer säga exakt det som den intervjuade 
hade för avsikt att säga. Det förekom att författaren till denna uppsats tog bort vissa 
längre pauser, gester, mimik, betoningar och kroppsspråk samt kan ha gjort felaktiga 
bedömningar vid ofullständiga meningar och grammatiska fel vilket även Patel & 
Davidson (2007) påpekar är vanligt vid genomförandet av kvalitativa studier. Denna 
studie har sin beskärda del av dessa reliabilitetsbristfälliga faktorer, förhoppningsvis 
dock inte på bekostnad av intervjumaterialets grundläggande intention. Det som 
gymnasieeleverna menade och ville få sagt kan ha skrivits med något mindre stavfel 
samt med osäkra meningsuppbyggnader men det övergripande svaret och huvudsyftet 
med frågan som eleverna ville belysa bör inte ha tolkats på andra sätt än vad eleverna 
hade för avsikt att belysa.  
 
Vidare är ett annat problem med intervjuer att man kanske inte alltid heller kan lita på 
respondenten till 100%. Av de åtta elever som intervjuades i behov av särskilt stöd var 
till exempel två av dem intellektuellt funktionshindrade och huruvida dessa elevers svar 
kan anses vara lika trovärdiga som övriga elevers är öppet för diskussion då en eller 
flera av deras kognitiva förmågor är/var försvagade. Då det i detta fallet handlade om 
personliga upplevelser hoppas man inte att det skall ha något betydelsefullt avgörande 
men det kan tänkas att eleverna har misstolkat verkligheten angående manliga och 
kvinnliga lärare och deras handlingar på grund av sina kognitiva svårigheter. Det skall 
även påpekas att vissa elever kan ha sagt det de trodde att intervjuaren, i detta fallet 
examensarbetets författare, ville höra då denne, enligt vissa eller samtliga åtta elever, 
befann sig i en högre, social maktposition än dem. Detta lyfter även Patel & Davidson 
(2007) när de skriver att “kön, ålder, social bakgrund, etnisk tillhörighet eller sexuell 
läggning är alla faktorer som kan färga samtalet och påverka den kvalitativa intervjun.” 
(sid. 79).  
 
5.2.4 Trovärdighet 
En del forskare föredrar att använda andra kriterier för bedömning av kvaliteten i 
kvalitativa undersökningar än validitet och reliabilitet. Ett sådant kriterium är tro-
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värdighet. Detta kan påvisas genom att visa att val av teoretiskt perspektiv och begrepp 
som är relevanta för studiens syfte, att en tydlig beskrivning av hur studien genomförts 
finns och att syftet och frågeställningar har besvarats och diskuterats. Efter att läsaren 
tagit del av samtliga delar av denna uppsats hoppas jag att läsaren kan hålla med mig 
om att detta examensarbete håller en tillräckligt hög grad av trovärdighet, likväl som 
validitet och reliabilitet, för att göra den relevant och intressant för den stora 
genusforskningen.  
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6 Resultat 
I följande kapitel kommer först statistiken redovisas som framkom i elevenkäterna och 
efteråt följer några intressanta tankegångar som framkom under elevintervjuerna som 
utfördes i samband med de enkäter som besvarades av 8 elever som har/hade 1) ett 
åtgärdsprogram och 2) någon form av funktionsnedsättning, diagnos och/eller annan 
inlärningssvårighet, och på så sätt ansågs vara i behov av särskilt stöd vid den tidpunkt 
intervjun genomfördes. Samtliga påståenden med tillhörande förklaringar presenteras då 
de bygger på den tidigare forskningens undersökningsresultat och anses därför vara 
nödvändiga att redovisa för att behålla den goda forskningsseden genom att redovisa 
samtliga resultat samt för att kunna skapa en givande och tillförlitlig resultat-
diskussion. Kapitlet kommer sedan avslutas med en resultatanalys utifrån Butlers genus-
performativitetsteori.  
 
6.1 Enkätdel - Samtliga elever 
Som sagt tillfrågades 68 manliga och 43 kvinnliga elever, totalt 111 gymnasieelever. 
Enkätpåståendena, vilka är totalt 16 stycken, presenteras i par då de, med undantag för 
de två första, syftar till att jämföra huruvida gymnasieeleverna anser att de upplevt 
några skillnader mellan manliga och kvinnliga lärares allmänna och/eller pedagogiska 
förmågor under sin för- och/eller grundskoletid. Slutligen, ha i åtanke att 25 stycken fler 
pojkar än flickor svarade på enkäten samt att enkätsvaren presenteras i procent.  
 
6.1.1 Påstående 1 och 2 – Fanns det tillräckligt med manliga och kvinnliga 
förebilder/lärare?  

 
Tabell 1: Jag anser att jag hade tillräckligt  Tabell 2: Jag anser att jag hade tillräckligt med  
med manliga förebilder/lärare i för- och  kvinnliga förebilder/lärare i förebilder i för- och 
grundskolan.    grundskolan. 
 
Här kan man, i Tabell 1, se en skillnad mellan de manliga och kvinnliga elevernas svar i 
de fall de inte instämde alls med påståendet. Betydligt fler manliga (cirka 19%) än 
kvinnliga elever (cirka 7%) uppgav att det inte funnits tillräckligt med manliga 
förebilder/lärare för dem i för- och/eller grundskolan och dessa manliga elever var jämt 
fördelade på de praktiska/yrkesförberedande och högskoleförberedande gymnasie-
utbildningarna. I övrigt var det relativt jämt i svaren mellan de manliga och kvinnliga 
eleverna då de allra flesta av dem ansåg att de, helt eller delvis, haft tillräckligt med 
manliga förebilder/lärare i för- och/eller grundskolan samtidigt som cirka 15% av 
eleverna inte visste eller, av någon annan anledning, inte ville ange denna information.  
 
Enligt tabell 2 kan man se att det är mera jämnt fördelat mellan de manliga och 
kvinnliga gymnasieelevernas svar då det gällande huruvida man upplevt att man hade 
haft tillräckligt med kvinnliga förebilder/lärare i för- och/eller grundskolan. Detta kan, 
precis som föregående enkätsvar i tabell 1, tolkas på olika sätt och detta kommer 
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förhoppningsvis intervjudelen senare i detta kapitel kunna tydliggöra. Återigen var det 
cirka 15% av eleverna som valde svarsalternativet “Vet ej”.  
 
6.1.2 Påstående 3 och 4 – Vilket lärarkön var lättast att prata med?  

 
Tabell 3: Jag anser att det brukade vara lättare  Tabell 4: Jag anser att det brukade vara lättare att prata 
att prata med manliga lärare än med kvinnliga  med kvinnliga lärare än med manliga lärare.  
lärare.  
 
I tabell 3 kan man utläsa att könsfördelningen på svaren är väldigt jämnt fördelade 
mellan elevkönen. De flesta elever ansåg inte alls att det skulle varit lättare att prata med 
manliga än med kvinnliga lärare i för- och/eller grundskolan. Cirka 20% av elever 
uppgav svarsalternativet “Vet ej”.  
 
Enligt tabell 4, när man istället frågade om eleverna tyckt det varit lättare att prata med 
kvinnliga lärare så blev svaren mellan könen betydligt mer varierande än på föregående 
påstående. Här ansåg de kvinnliga eleverna (cirka 37%), framförallt de som gick på ett 
högskoleförberedande gymnasieprogram till skillnad från de kvinnliga elever som gick 
på ett praktiskt/högskoleförberedande gymnasieprogram, att man helt och hållet upplevt 
att det varit lättare att prata med sina kvinnliga lärare i för- och/eller grundskolan än 
med sina manliga lärare till skillnad mot vad de manliga eleverna (cirka 12%) upplevt. 
En annan stor skillnad var valet “Instämmer inte alls” där betydligt färre kvinnliga 
(cirka 16%) än manliga elever (43%) valde att kryssa för att det inte varit lättare att 
prata med de kvinnliga än med de manliga lärarna. De flesta manliga eleverna fyllde i 
“Instämmer inte alls” på både påstående 3 och 4, dock var det något färre på påstående 
4. I övrigt var svarsfördelningen relativt jämn mellan könen. Cirka 20% av eleverna 
valde återigen svarsalternativet “Vet ej”.  
 
6.1.3 Påstående 5 och 6 – Vilket lärarkön förstod eleverna bäst?  

 
Tabell 5: Jag anser att manliga lärare brukade  Tabell 6: Jag anser att kvinnliga lärare brukade förstå 
förstå mig bättre än kvinnliga lärare. mig bättre än manliga lärare.  
 
Enligt tabell 5 kan man se att de flesta manliga (cirka 43%) och kvinnliga elever (cirka 
44%) inte ansett att manliga lärare skulle ha förstått dem bättre än kvinnliga, dock var 
det statistiskt sett något fler kvinnliga än manliga elever på ett praktiskt/yrkes-
förberedande gymnasieprogram som upplevt att manliga lärare brukade förstå dem 
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bättre än kvinnliga. Även manliga elever på en högskoleförberedande gymnasie-
utbildning tenderar att instämma helt i högre grad och ej instämma i lägre grad än de 
manliga eleverna på ett praktiskt/yrkesförberedande gymnasieprogram vad det gäller att 
ha känt sig förstådda av sina manliga lärare i för- och/eller grundskolan. Det var cirka 
10% av de manliga och cirka 16% av de kvinnliga eleverna som instämde helt med 
påståendet och en större andel än tidigare uppgav att de inte visste, totalt cirka 38%.  
 
I tabell 6 kan man se tydligare skillnader mellan könen vad det gäller att ha känt sig 
förstådda av sina kvinnliga lärare i jämförelse med att ha känt sig förstådda av sina 
manliga lärare i för- och/eller grundskolan. Återigen var det cirka 43% av de manliga 
elever som ansåg att de inte upplevt detta medan majoriteten av de kvinnliga eleverna i 
och med detta påstående gick från svarsalternativet “Instämmer inte alls” (cirka 16%) 
till “Instämmer delvis” (cirka 56%) i betydligt högre grad än på föregående påstående. 
Man kan här även utläsa att de manliga elever som instämde helt med påståendet (cirka 
9%) oftare gick på ett praktiskt/yrkesförberedande gymnasieprogram än på ett högskole-
förberedande gymnasieprogram, samtidigt som de kvinnliga eleverna som fyllde i 
samma svarsalternativ (cirka 16%) var mera jämnt fördelade mellan de två program-
typerna. Denna gången var det cirka 35% av elever som uppgav “Vet ej”.  
 
6.1.4 Påstående 7 och 8 – Vilket lärarkön hade de intressantaste genomgångarna?  

 
Tabell 7: Jag anser att manliga lärare brukade  Tabell 8: Jag anser att kvinnliga lärare brukade ha mer 
ha mer intressanta genomgångar än kvinnliga  intressanta genomgångar än manliga lärare.  
lärare.   
 
I tabell 7 kan man återigen se att svaren är väldigt jämt fördelade över de olika svars-
alternativen likt de var i påstående 3. Majoriteten ansåg fortfarande att man inte alls 
upplevt att de manliga lärarnas genomgångar skulle ha varit mer intressanta än de 
kvinnligas i grundskolan, dock är andelen elever som instämde helt, förutom de 
kvinnliga elevernas svar på påstående 4, betydligt högre än på påståendena 3–6. Detta 
svarsalternativ fyllde så mycket som cirka 25% av de manliga och cirka 23% av de 
kvinnliga elever i. Totalt cirka 29% elever, något mindre än föregående påståenden, 
valde denna gång svarsalternativet “Vet ej”.  
 
I och med tabell 8 återvänder vi till ett mönster som hittills har förekommit oftare än i 
den föregående tabell 7. Majoriteten av de manliga eleverna (cirka 50%) har inte 
upplevt att de kvinnliga lärarna brukade ha mer intressanta genomgångar än de manliga, 
dock är stapeln högre hos de kvinnliga eleverna under “Instämmer delvis” än den var i 
föregående påstående. Där angav cirka 28% av de kvinnliga eleverna “Instämmer 
delvis” och på detta angav cirka 49% av de kvinnliga elever, majoriteten tillhörande ett 
högskoleförberedande gymnasieprogram, samma svarsalternativ vilket indikerar att de 
kvinnliga lärarnas genomgångar i grundskolan till viss del kan ha föredragits över de 
manliga lärarnas i någon grad, i alla fall av de kvinnliga eleverna. Dock var det endast 
cirka 4% av de manliga och cirka 2% av de kvinnliga eleverna som instämde helt med 
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detta påstående vilket därmed indikerar motsatsen. Återigen, i likhet med förgående 
påstående, svarade totalt cirka 29% av eleverna “Vet ej”.  
 
6.1.5 Påstående 9 och 10 – Vilket lärarkön förklarade uppgifter och kommande 
prov tydligast?  

 
Tabell 9: Jag anser att manliga lärare brukade  Tabell 10: Jag anser att kvinnliga lärare brukade 
förklara uppgifter och kommande prov på ett  förklara uppgifter och kommande prov på ett tydligare 
tydligare sätt än kvinnliga lärare.  sätt än manliga lärare.  
 
Enligt tabell 9 kan vi återigen se att stapeln för “Instämmer inte alls” är dominerande 
bland de manliga eleverna (cirka 52%) och samtidigt kan man se att fler kvinnliga (cirka 
40%) än manliga elever (cirka 25%) instämde till viss del. Man kunde även utläsa en 
skillnad mellan eleverna på de olika programtyperna då betydligt fler elever på ett 
praktiskt/yrkesförberedande gymnasieprogram inte instämde alls till att de manliga 
lärarna skulle ha förklarat uppgifter och kommande prov på ett tydligare sätt än de 
kvinnliga lärarna samtidigt som eleverna tillhörande ett högskoleförberedande 
gymnasieprogram i flera fall svarade “Instämmer delvis”. Totalt cirka 30% av eleverna 
uppgav “Vet ej”.  
 
Enligt tabell 10 var det betydligt fler manliga elever (cirka 21%) som instämde helt med 
att de kvinnliga lärarna brukade förklara uppgifter och kommande prov på ett tydligare 
sätt än de manliga lärarna i jämförelse med antalet kvinnliga elever (cirka 7%), dock 
visar tabellen samtidigt även att majoriteten av de manliga eleverna (cirka 46%) 
fortfarande inte instämmer och många elever instämde till viss del i nästan exakt samma 
utsträckning som på föregående påstående. Skillnaderna i staplarna jämfört med före-
gående påstående är inte enorma, men det lutar åt att de kvinnliga lärarna förklarade 
uppgifter och kommande prov på ett tydligare sätt än de manliga i något större 
utsträckning. I likhet med föregående påstående var det fler “Instämmer inte alls” hos de 
praktiska/yrkesförberedande gymnasieeleverna och mer “Instämmer delvis” hos de 
högskoleförberedande gymnasieeleverna. Även denna gången svarade totalt cirka 30% 
av eleverna “Vet ej”.  
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6.1.6 Påstående 11 och 12 – Vilket lärarkön studiemotiverade eleverna bäst?  

 
Tabell 11: Jag anser att jag brukade få mer  Tabell 12: Jag anser att jag brukade få mer 
mer studiemotivation av manliga lärare än av  studiemotivation av kvinnliga lärare än av manliga 
kvinnliga lärare.   lärare.  
 
I tabell 11 kan man se ännu ett exempel på ett typiskt mönster i elevernas svar där 
majoriteten av bägge könen valde “Instämmer ej”, cirka 56% av de manliga och cirka 
47% av de kvinnliga eleverna, med att man skulle ha fått mer studiemotivation av sina 
manliga än av kvinnliga lärare. De fåtal elever som instämde helt, vilket var cirka 9% av 
de manliga och 12% av de kvinnliga eleverna, gick på ett högskoleförberedande 
gymnasieprogram i större utsträckning än på ett praktiskt/yrkesförberedande gymnasie-
program. Totalt cirka 30% av elever uppgav återigen att de inte visste.  
 
Enligt tabell 12 är svarsstatistiken inte långt ifrån det typiska mönstret återigen, dock 
var det något fler manliga (cirka 15%) än kvinnliga elever (cirka 9%) som denna gången 
instämde helt med att man brukade få mer studiemotivation av kvinnliga än av manliga 
lärare. De flesta manliga eleverna (cirka 46%) instämde som vanligt inte alls, dock hade 
majoriteten av de kvinnliga svaren (cirka 40%) denna gången kryssat i “Instämmer 
delvis” vilket har hänt några gånger tidigare. Dessa svarsalternativ var i större 
utsträckning än övriga elever ifyllda av kvinnliga elever som gick på ett högskole-
förberedande gymnasieprogram. Denna statistik, i likhet med påstående 9 och 10, 
indikerar att ett fåtal elever verkar föredra de kvinnliga lärarna i större utsträckning än 
manliga när det gäller att kunna studiemotivera. Totalt cirka 33% av eleverna valde 
denna gången svarsalternativet “Vet ej”.  
 
6.1.7 Påstående 13 och 14 – Vilket lärarkön satte de högre betygen?  

 
Tabell 13: Jag anser att jag brukade nå ett  Tabell 14: Jag anser att jag brukade nå ett högre betyg i 
högre betyg i ämnen som undervisades av  ämnen som undervisades av kvinnliga lärare än av 
manliga lärare än av kvinnliga lärare. manliga lärare.  
 
I tabell 13 fortsätter det typiska svarsmönstret än en gång där majoriteten av eleverna 
inte instämmer alls till påståendet och en mindre andel instämmer till viss del. En ytterst 
liten skara elever uppgav att de instämde helt till påståendet, och då färre kvinnliga än 
manliga elever svarade på enkäten kan detta tyda på att de kvinnliga eleverna i något 
större utsträckning än de manliga har upplevt att de, av någon anledning, brukade nå ett 



  
 

20 

högre betyg hos de manliga än hos de kvinnliga lärarna i grundskolan. På detta 
påstående var svaren jämnt fördelade mellan programtyperna och totalt cirka 38% av 
eleverna valde svarsalternativet “Vet ej”. 
 
Skillnaderna i ovanstående tabell 14 och föregående tabell 13 är inte stora, men de 
innehåller några intressanta olikheter. Återigen har de flesta eleverna valt svars-
alternativet “Instämmer inte alls”, dock är skillnaden mellan “Instämmer delvis” och 
Instämmer helt” inte lika stor som den var på föregående påstående. Vad det gällde 
upplevelsen av att man fick högre betyg av kvinnliga än av manliga lärare på 
grundskolan uppgav så mycket som cirka 13% av de manliga och cirka 16% av de 
kvinnliga eleverna att man instämde helt och hållet med, och återigen var det fler 
kvinnliga elever på de högskoleförberedande gymnasieprogrammen som uppgav 
“Instämmer delvis” och “Instämmer helt” i betydligt högre utsträckning än övriga 
elever. Precis som på föregående påstående var det totalt cirka 38% av eleverna som 
svarade “Vet ej”.  
 
6.1.8 Påstående 15 och 16 – Vilket lärarkön lärde sig eleverna mest utav?  

 
Tabell 15: Jag anser att jag brukade lära mig  Tabell 16: Jag anser att jag brukade lära mig mer av 
mer av manliga lärare än av kvinnliga lärare.  kvinnliga lärare än av manliga lärare.  
 
På detta näst sista påstående kan man se ett inte alltför ovanligt mönster i svarsstaplarna. 
Som vanligt har de flesta elever återigen svarat “Instämmer inte alls”, dock kan man se 
att cirka 16% av de manliga och cirka 12% av de kvinnliga eleverna ansåg att man lärde 
sig mer av manliga än av kvinnliga lärare på för- och/eller grundskolan. Fler kvinnliga 
(cirka 33%) än manliga elever (cirka 19%) instämde till viss del och av dessa kvinnliga 
elever tillhörde de flesta, återigen, ett högskoleförberedande gymnasieprogram. Totalt 
cirka 32% av eleverna valde “Vet ej”.  
 
Ovanför ser vi tabell 16 som visar enkätens sista statistik på detta avslutande påstående, 
nämligen huruvida man ansåg att man lärde sig mer av sina kvinnliga än sina manliga 
lärare på för- och/eller grundskolan. Här kan man för sista gången utläsa att majoriteten 
av de manliga eleverna (cirka 52%), som i alla tidigare påståenden förutom 1 och 2 
(som skiljer sig från övriga påståenden) inte instämde alls med påståendet medan en 
majoritet av de kvinnliga eleverna (cirka 42%) valde “Instämmer delvis” över 
“Instämmer inte alls”, vilket även var fallet i påstående 4, 6, 8, 9 och 12. Ett undantag 
var påstående 10 där de kvinnliga eleverna valde “Instämmer delvis” och “Instämmer 
inte alls” i lika stor utsträckning. Man kunde även, i ovanstående påstående, se att något 
färre elever av bägge könen och på samtliga programtyper svarade “Instämmer helt” i 
mindre utsträckning än på föregående påstående, denna gången med endast cirka 9% av 
de manliga och cirka 9% av de kvinnliga eleverna. Totalt cirka 29% av eleverna svarade 
på detta avslutande påstående “Vet ej”.  
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6.2 Sammanfattning av enkäterna  
Anledningen till varför svarsalternativet “Instämmer inte alls” allt som oftast var högst, 
vilket det uteslutande alltid var hos de manliga eleverna förutom på påstående 1 och 2 
och till större delen hos de kvinnliga eleverna, samt varför så pass många 
gymnasieelever fyllde i “Vet ej” på påståendena 3–16, var för att de allra flesta 
gymnasieelever inte ansåg att de upplevt några allmänna eller pedagogiska skillnader 
mellan könen på sina tidigare lärare på för- och/eller grundskolan. Detta framgick bland 
annat under intervjuernas gång med eleverna i behov av särskilt stöd som nu kommer 
redogöras för samt av ett relativt stort antal elever som kommenterade detta under 
ifyllandet och inlämnandet av enkäterna.  
 
6.3 Intervjudel - Elever i behov av särskilt stöd  
Av de totalt 111 elever som genomförde enkäten valdes slumpmässigt åtta av dessa ut 
som vid enkättillfället hade ett åtgärdsprogram och ansågs vara i behov av särskilt stöd, 
antingen på grund av en funktionsnedsättning, diagnos och/eller annan inlärnings-
försvårande faktor, t.ex. så kunde eleven befinna sig i en depression enligt Barn- och 
UngdomsPsykiatrin (BUP). Dessa åtta elever i behov av särskilt stöd valdes ut för att se 
om den tidigare forskningens påstådda skillnader mellan manliga och kvinnliga lärare 
överensstämde med elevernas erfarenheter och denna elevgrupp ansågs som sagt vara 
av särskilt intresse då 93% av alla Sveriges speciallärare och specialpedagoger är 
kvinnor (Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015). Förutom 
depressioner hade eleverna olika funktionsnedsättningar/diagnoser såsom dyslexi, 
ADHD, ett svagt arbetsminne eller en intellektuell funktionsnedsättning och ibland en 
kombination av två eller flera av dessa. Av de åtta eleverna i behov av särskilt stöd gick 
sex av dem på ett praktiskt/yrkesförberedande gymnasieprogram, varav fyra var 
manliga och två var kvinnliga elever, och två av dem gick på ett högskoleförberedande 
gymnasieprogram, varav bägge två var kvinnliga elever. Intervjuerna varade mellan 
cirka 2 till 13 minuter, helt beroende på hur mycket eleven hade att säga om ämnet. 
 
Efter att ha transkriberat och analyserat samtliga elevintervjuer fann man en slutsats 
som återkom i samtliga åtta fall: Huruvida en lärare ansågs vara en bra medmänniska 
och pedagog i största allmänhet avgörs inte av dess kön utan hur denne är som person i 
allmänhet. De flesta eleverna hävdade snarare att det var själva ämnet som avgjorde om 
man fann lektionerna intressanta eller ej, inte vilket kön läraren hade som undervisade i 
det. Nästan alla åtta elever i behov av särskilt stöd konstaterade med andra ord att det 
hade med den individuella relationen att göra huruvida man upplevde att man lärde 
sig/tog till sig kunskap av en lärare eller ej. Dessa åtta elever i behov av särskilt stöd, 
förutom en, uppgav att de hade fått särskild undervisning, antingen helt eller till viss 
del, under grundskoletiden av uteslutande kvinnliga speciallärare, specialpedagoger 
och/eller annan kvinnlig skolpersonal. Eleverna som följaktligen kommer citeras 
tilldelades ett slumpmässigt nummer.  
 

Intervjuare: Jag anser att det brukade vara lättare att prata med manliga 
lärare än med kvinnliga lärare. Manlig elev 1: Jag vet inte. Det är väl mest 
hur man är som person antar jag. (Manlig elev 1)  
 
Jag kan ju prata med vilken lärare som helst, det spelade ju ingen roll alls 
vilket kön de hade. Alla lärare gillade mig tror jag. Jag hade bra kontakt 
med alla lärarna. (Manlig elev 2)  
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Alltså, det beror väl på individen, liksom. Nej, jag tycker inte det har 
någonting med om man är kille eller tjej, liksom. (Manlig elev 3)  
 
Intervjuare: Har du upplevt några andra skillnader mellan manliga och 
kvinnliga lärare? Manlig elev 4: Nej. Vilka som är snällast och vilka som 
är argast (skratt). Nej, jag känner väl mer att...alltså, det finns ändå 
schyssta kvinnor och schyssta män, liksom, så det är ju liksom 50–50. 
(Manlig elev 4)  
 
Jag hade ju vissa som jag tyckte, som jag hade bättre relation med. Alltså, 
jag tror det beror på vad man har för relation med dem, inte vad det är för 
kön. (…) Det hade med ämnet att göra och relationen. (Kvinnlig elev 1)  
 
Jag dömer personer utefter hur de beter sig. (Kvinnlig elev 2)  
 
Intervjuare: Jag anser att jag brukade lära mig mer av manliga lärare än av 
kvinnliga lärare. Kvinnlig elev 3: Nej, jag tycker inte det är någon 
skillnad. Alltså, det beror ju på vad det är för ämne. (Kvinnlig elev 3)  
 
Intervjuare: Jag anser att jag brukade nå ett högre betyg i ämnen som 
undervisades av manliga lärare än av kvinnliga lärare. Kvinnlig elev 4: Ja, 
jo, men det är ju mer ämnet som...skulle inte säga att det är personen, eller 
alltså könet. (Kvinnlig elev 4)  

 
De menade som sagt att könet inte är den avgörande faktorn i dessa frågor utan att det 
mer handlar om hur läraren är som person och vilket ämne denne undervisar i. Det 
kommer dock nu presenteras citat som potentiellt sett kan ha gått utanför dessa tankar i 
någon utsträckning. Det skall även nämnas att samtliga citat nedan är tagna från elever 
som gick på ett praktiskt/yrkesförberedande gymnasieprogram då de två kvinnliga 
eleverna som gick på ett högskoleförberedande gymnasieprogram inte avvek från 
tankarna som presenterades i denna resultatdelens inledning på någon enkät-
/intervjufråga.  
 

Det var ju mer kvinnor men vi hade ju män också. Jag tror det var ganska 
50–50 med allting. Det var ganska många män. (Kvinnlig elev 1)  
 
Jag hade ju speciallärare och det var ju kvinnor...och dom var ju väldigt 
bra men jag vet inte hur det hade varit om det hade varit en manlig lärare. 
(Manlig elev 1)  

 
Erfarenheterna vad det gällde antalet manliga och kvinnliga lärare eleverna uppgav att 
de hade innan de kom till gymnasiet varierade något, som man kan utläsa av kvinnlig 
elev ovan, men den stora majoriteten av eleverna hävdade tydligt att de upplevt en 
obalans mellan de två könen i någon utsträckning där de manliga lärarna oftast varit 
färre än de kvinnliga. Detta var dock inte någonting eleverna hade reflekterat över som 
någonting potentiellt negativt eller positivt. Ovan kan man även se att manlig elev 1, 
vilket även övriga elever förutom en påpekade, uteslutande hade haft kvinnliga special-
lärare men han påpekade samtidigt att han inte visste huruvida manliga speciallärare 
hade varit ”bättre eller sämre”.  
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Det var en kille som alltid satt, i 9:an, som alltid satte tjejerna i första 
klass. En lärare som alltid var snällare mot tjejerna. Alltså, alltid skällde 
på killarna för minsta grej om typ några snackade och om det var tjejer 
med så fick alltid bara killarna skit. (Manlig elev 1)  

 
I den allmänna diskursen kan man ibland höra folk påstå att lärare, både manliga och 
kvinnliga, rent generellt skulle vara snällare mot flickor än mot pojkar. Enligt manlig 
elev 1 ovan kan man utläsa att han ansåg sig ha upplevt detta fenomen under 
högstadietiden men att detta skulle bero på lärarens kön är omöjligt att hävda baserat på 
denna undersöknings enkla enkätformulär.  
 

Alltså, jag tycker det ju är enklare att prata med tjejer. Jag vet inte varför, 
men… (...). Alltså, jag har ju allmänt enklare att prata med tjejer än vad 
jag har med killar. (Kvinnlig elev 3)  

 
Denna kvinnliga elev har en intellektuell funktionsnedsättning och skulle tekniskt sett 
gått på en gymnasiesärskola, men hennes egna upplevelser av manligt och kvinnligt 
anses vara lika valida som övriga elevers just därför att de är hennes egna. Det skall 
dock påpekas att eleven endast kan ha pratat om de kvinnliga klasskamraterna och inte 
om de kvinnliga lärarna samt att hon var den enda som tog upp denna tankegång.  
 

Jag hade min historielärare som var manlig. Han var bra på att förklara, 
eller såhär, det här ska du plugga för det här kommer på provet. (Manlig 
elev 1)  

 
Nu var det endast en av de åtta eleverna som påstod detta under intervjun och därför kan 
man återigen inte göra några generaliseringar utifrån endast en elevs utsaga.  
 

Intervjuare: Jag anser att jag brukade nå ett högre betyg i ämnen som 
undervisades av manliga lärare än av kvinnliga lärare. Kvinnlig elev 1: 
Det vet jag faktiskt inte, men det kanske fan det var. Jo, men det var det 
ju...delvis. (Kvinnlig elev 1)  

 
Kvinnlig elev 1 var kluven huruvida hon brukade nå ett högre betyg om det 
undervisades av en manlig lärare istället för av en kvinnlig lärare, dock var hon den 
enda av de intervjuade eleverna i behov av särskilt stöd som höll med om detta 
påstående, eller i alla fall till viss del, och då var hon ändå inte särskilt övertygande i sitt 
svar, vilket man kan utläsa av ovanstående citat. Någonting som dock var något mer 
övertygande var det eleven sa efter att enkätpåståendena/intervjufrågorna var slut:  
 

Intervjuare: Har det växt fram några andra tankar om detta under tiden vi 
har pratat? Kvinnlig elev 1: Mm, ja, kanske...att jag upplevde att klassen 
lyssnade mer när vi hade manliga lärare än kvinnliga lärare. Intervjuare: 
Vad tror du det berodde på? Kvinnlig elev 1: Jag tror det har med... 
biologin från början. Man kanske lyssnar mer när det är en man som prata 
än en kvinna även fastän man kanske inte tycker så egentligen så kanske 
det är, bara är...jag vet faktiskt inte. Men jag tror att det ligger någonstans 
långt inom oss. (Kvinnlig elev 1)  
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6.4 Sammanfattning av intervjuerna 
I och med detta har samtliga, intressanta citat presenterats och som läsaren säkerligen 
har förstått vid detta laget så finns det inte tillräckligt många eller starka argument från 
gymnasieelevernas sida i behov av särskilt stöd för att det skall väckas någon större 
misstanke om att bristen på manliga lärare i för- och grundskolan, samt inom den 
specialpedagogiska verksamheten, skulle påverka elevers, och då särskilt pojkars, 
studiemotivation och studieresultat negativt. Det finns dessutom ingen anledning att tro 
att eleverna, i synnerhet de manliga, skulle ha tankar som kan stödja min hypotes om att 
det skulle existera någon sorts “självbild av det maskulina” som skulle kunna ha gått 
förlorad genom att oftast ha blivit undervisade av kvinnliga speciallärare och/eller 
specialpedagoger. Man skall dock komma ihåg att enkäten och intervjuerna endast 
testade gymnasieelevernas upplevelse och minne av dessa eventuella könsskillnader, 
därmed existerar möjligheten att de fyllde i enkäten, eller under intervjun uttryckte sig, 
inkorrekt.  
 
6.5 Resultatanalys 
I följande del kommer ett par olika aspekter på den sociala genuskonstruktionen 
presenteras utifrån Butlers genusperformativitetsteori baserat på denna uppsatsens 
enkät- och intervjuresultat. Avvikelserna i svaren var som sagt inte många, men de få 
som framkom kommer nu analyseras utifrån Butlers teori.  
 
6.5.1 Den socialt konstruerade mansdominansen 
De allra flesta eleverna ansåg inte att det skulle finnas några generella könsskillnader 
mellan sina tidigare för- och grundskolelärare, men det var en tanke som en kvinnlig 
elev uttryckte, dock inte utan en viss osäkerhet i tonen, som skulle kunna indikera att 
hon blivit påverkad av den sociala genuskonstruktionens manliga maktorganisationer: 
 

Intervjuare: Har det växt fram några andra tankar om detta under tiden vi 
har pratat? Kvinnlig elev 1: Mm, ja, kanske...att jag upplevde att klassen 
lyssnade mer när vi hade manliga lärare än kvinnliga lärare. Intervjuare: 
Vad tror du det berodde på? Kvinnlig elev 1: Jag tror det har med... 
biologin från början. Man kanske lyssnar mer när det är en man som prata 
än en kvinna även fastän man kanske inte tycker så egentligen så kanske 
det är, bara är...jag vet faktiskt inte. Men jag tror att det ligger någonstans 
långt inom oss. (Kvinnlig elev 1)  

 
Här märker man av en traditionell, maktrelaterad tankegång angående manligt och 
kvinnligt som Butler högst troligen skulle säga är väldigt typisk för de politiska makt-
organisationer som styr de sociala konstruktionerna av genus, dock skall man som sagt 
var medveten om att eleven inte lät särskilt övertygande i sitt påstående. Butler (1990) 
menar att genus, med definitionerna “man” och “kvinna”, är någonting vi blir tilldelade 
vid födseln tack vare en lång och traditionell syn på de olika könen. I den allmänna 
diskursen kan man ibland även höra vissa hävda att man skulle lyssna mera aktivt på en 
manlig än en kvinnlig talare och om så är fallet skulle Butler troligen säga att detta beror 
på att kvinnor inte har haft samma utrymme i sociala forum under lika lång tid som 
männen har haft och är någonting maktorganisationerna vill upprätthålla för att säker-
ställa mannens dominans över kvinnan. Det hela blir dock än mer intressant när man ser 
på gymnasielevernas enkätsvar huruvida manliga eller kvinnliga lärare brukade ha de 
intressantaste genomgångarna i enlighet med påstående 7 och 8. Majoriteten av dem 
ansåg att man inte alls upplevt att de manliga lärarnas genomgångar skulle ha varit mer 
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intressanta än de kvinnligas i grundskolan, dock var andelen elever som instämde helt, 
förutom de kvinnliga elevernas svar på påstående 4, betydligt högre än på övriga 
påståenden. Detta svarsalternativ fyllde så mycket som cirka 25% av de manliga och 
cirka 23% av de kvinnliga elever i. Detta resultat skulle Butler troligen återigen hävda 
bero på den långa tradition av manlig dominans i den sociala genuskonstruktionen.  
 
6.5.2 Imitering & upprepning 

I vår strävan att framstå som begripliga och legitima subjekt, mimar och 
simulerar vi alla en ideal genusfiguration, som visar sig vara en artificiell 
konstruktion. De som vägrar att foga sig efter de kulturella påbuden om att 
upprepa kulturens ålagda tal- och kroppshandlingar, stöts ut som 
“obegripliga” avvikelser. (Butler, 2007, sid. 19)  

 
På påstående 4, “Jag anser att det brukade var lättare att prata med kvinnliga lärare än 
med manliga lärare”, var det betydligt fler kvinnliga gymnasieelever som fyllde i 
“Instämmer helt” (cirka 37%) än på föregående påstående 3 där motsatsen efterfrågades 
och där de kvinnliga eleverna som instämde helt var betydligt färre (cirka 7%). Även 
påstående 6 visade stora skillnader mellan könen vad det gäller att ha känt sig förstådda 
av sina kvinnliga lärare i jämförelse med att ha känt sig förstådda av sina manliga lärare. 
Här gick majoriteten av de kvinnliga eleverna från svarsalternativet “Instämmer inte 
alls” (cirka 16%) till “Instämmer delvis” (cirka 56%) i betydligt högre grad än på övriga 
påståenden. Man skall komma igång att majoriteten inte instämde alls till påstående 3 
och 5 samt även de manliga eleverna på påstående 4 och 6, men en av de intervjuade 
eleverna, vilket råkade vara en av de kvinnliga eleverna, hävdade dessutom att det varit 
lättare att prata med “tjejerna”. Kan detta bero på att den sociala konstruktionen lär oss 
att det är, eller borde vara, lättare att prata med/förstå någon av samma kön då man 
oftast, i alla fall som ung, vill efterlikna sina manliga respektive kvinnliga förebilder 
såsom mamma, pappa, lärare eller kändisar? Vad Butler skulle säga i detta fallet är 
svårare att spekulera i, men hon skulle troligen hävda att det har med imitering och 
upprepning i den sociala konstruktionen att göra. Vi föds in i ett genus och i vår strävan 
att försöka bli förstådda imiterar vi, i olika grad, våra manliga respektive kvinnliga 
motsvarigheter och upprepar sedan dessa till nästa generation.  
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7 Diskussion 
Under de fem första underrubrikerna i detta avslutande kapitel presenteras svaret på 
denna studies första frågeställning, huruvida gymnasieeleverna ansåg att det fanns 
allmänna och/eller pedagogiska könsskillnader mellan sina lärare i för- och/eller grund-
skolan, utifrån gymnasieelevernas svarsstatistik och tankar tillsammans med den 
tidigare forskningen för att se vilka likheter och skillnader som framkom dem emellan. 
Därefter besvaras den andra frågeställningen, huruvida de bägge elevgrupperna i och 
utan behov av särskilt stöd skilde sig åt i sina svar, i underrubrik 7.6. Kapitlet avslutas 
sedan med en sammanfattning av uppsatsens syfte och frågeställningar, varför en analys 
utifrån genusperformativitetsteorin valdes, vilka specialpedagogiska implikationer detta 
resultat visar på samt förslag på vidare forskning.  
 
7.1 Är bristen på manliga förebilder/lärare ett problem? 
I enkätens första två påståenden visade det sig att betydligt fler manliga (cirka 19%) än 
kvinnliga elever (cirka 7%) uppgav att det inte funnits tillräckligt med manliga 
förebilder/lärare för dem i för- och/eller grundskolan. Är det kanske så att manliga 
elever i större grad än kvinnliga elever ansåg att man oftast hade betydligt fler kvinnliga 
än manliga lärare, vilket SCB (2014) och Lärarnas Tidning (2015) påvisar, och att detta 
var anledningen till varför de svarade som de gjorde? Nu skall läsaren påminnas om att 
dessa två första påståenden var otydliga då de efterfrågar två olika saker, men det verkar 
mindre troligt då ingen av de åtta intervjuade gymnasieeleverna under intervjuernas 
gång påstod att det skulle vara könet på läraren som avgjorde dess pedagogiska 
lämplighet utan att det istället berodde på dennes lärarlämplighet och personlighet.  
 
Det kan dock, trotts gymnasieelevernas svar, vara en god idé att fortsätta locka manliga 
pedagoger till skolans värld, vilket många svenska kommuner i sina anställnings-
annonser under en längre tid har försökt göra, då Kimmel (2010) menar att pojkarnas 
chanser till högre studieresultat hämmas då det, iallafall inom under- och medelklassen, 
inte alltid anses “manligt” att ta skolan på fullt allvar. Skulle barnen se att fler män 
arbetade inom skolans tidigare år borde detta hjälpa till att motverka de socialt 
konstruerade genusnormer och värderingar många i samhället fortfarande har (Butler, 
1990) angående köns- och yrkesassociationer samt traditionella könsstereotyper 
(Kimmel, 2010, Nordberg, 2005 och Billing, 2016). Det vore även att föredra för att få 
bukt med pedofildebatten inom för- och grundskolans tidigare år (Lärarnas Tidning, 
2015).  
 
7.2 Är det lättare att både prata med, och känna sig förstådda av, 
kvinnliga lärare än manliga lärare? 
När man efterfrågade om eleverna tyckt det varit lättare att prata med kvinnliga lärare 
än med manliga lärare blev svaren mellan könen betydligt mer varierande än på 
påstående 1 och 2. Här ansåg de kvinnliga eleverna (cirka 37%), framförallt de som gick 
på ett högskoleförberedande gymnasieprogram till skillnad från de kvinnliga elever som 
gick på ett praktiskt/högskoleförberedande gymnasieprogram, att man upplevt att det 
varit lättare att prata med sina kvinnliga lärare i för- och/eller grundskolan än vad de 
manliga eleverna (cirka 12%) upplevt. Denna statistik skulle möjligen kunna indikera 
att de kvinnliga eleverna som valt att gå på ett praktiskt/yrkesförberedande gymnasie-
program i större grad än de kvinnliga eleverna som valt att gå på ett högskole-
förberedande gymnasieprogram tenderar att tycka att det varit lättare att prata med de 
manliga lärarna i för- och/eller grundskolan, men dessa kvinnliga elever var så pass få i 
denna undersökning att det inte finns någon större anledning till denna misstanke, trots 
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Spilt, Koomen och Jaks (2012) forskningsresultat som hävdar att kvinnliga pedagoger 
skulle ha svårare att förstå sina manliga elever än vad de manliga pedagogerna 
upplevde.  
 
I kontrast till detta bör man även komma ihåg det Kimmel (2010) sa om att ”skolan är 
anpassad för flickor”. Är det kanske så att många av de kvinnliga lärarna och kvinnliga 
eleverna förstår varandra bättre än vad lärare, rent generellt, och manliga elever gör? De 
flesta manliga eleverna fyllde i “Instämmer inte alls” på både påstående 3 och 4, dock 
var det något färre på påstående 4. Detta skulle kunna tolkas som att det i något flera fall 
till och med varit lite lättare för de manliga eleverna att prata med de kvinnliga lärare än 
med de manliga, vilket även majoriteten av de kvinnliga eleverna hävdade. Majoriteten 
av de kvinnliga eleverna kan till och med ha ansett att det varit lättare att både prata och 
känna sig förstådd av sina kvinnliga lärare än av sina manliga lärare då de fyllde i 
“Instämmer delvis” i betydligt högre grad än vad de manliga eleverna gjorde på 
påstående 4 och 6, dock är “Instämmer delvis” öppet för tolkning och går därför inte att 
dra några säkra slutsatser utifrån.  
 
7.3 Har manliga lärare bättre genomgångar än kvinnliga lärare?  
Guramatunhu-Mudiwa och Bolt (2012) konstaterade att kvinnor inom skolans värld i 
North Carolina, USA, anses ha högre ledarskapskvalitéer när det gäller att ge 
instruktioner och är bättre på att administrera än vad män inom skolans värld är. Detta 
resultat går emot Grönqvist och Vlachos (2008) studie där svenska manliga lärare, i alla 
fall förr, visade sig ha bättre ledarskapsförmågor än kvinnliga lärare. Majoriteten av 
eleverna ansåg att man inte alls upplevt att de manliga lärarnas genomgångar skulle ha 
varit mer intressanta än de kvinnliga lärarnas i grundskolan, dock var andelen som 
instämde helt betydligt högre än på de tidigare påståendena. Här var det så mycket som 
cirka 25% av de manliga och cirka 23% av de kvinnliga eleverna som instämde helt. 
Kan detta mot all förmodan innebära att en liten andel elever faktiskt föredrar de 
manliga lärarnas genomgångar framför de kvinnliga lärarnas genomgångar, trots att de 
flesta eleverna samtidigt hävdar att det inte går att dra några allmänna och/eller 
pedagogiska generaliseringar mellan könen?  
 
7.4 Är kvinnliga lärare bättre på att ge instruktioner till, och 
studiemotivera, elever än manliga lärare?  
På påstående 10 var det fler manliga elever (cirka 21%) som instämde helt med att de 
kvinnliga lärarna brukade förklara uppgifter och kommande prov på ett tydligare sätt än 
de manliga lärarna i jämförelse med antalet kvinnliga elever (cirka 7%), dock visar 
tabellen för påstående 10 att majoriteten av de manliga eleverna fortfarande inte 
instämmer. Skillnaderna i samtliga staplar jämfört med påstående 9 var inte enorma, 
men det lutar ändå åt att de kvinnliga lärarna kan ha förklarat uppgifter och kommande 
prov på ett tydligare sätt än de manliga i något större utsträckning, vilket även 
Guramatunhu-Mudiwa och Bolts (2012) studie konstaterar, trots det många av eleverna 
konstaterade under genomförandet och inlämnandet av enkäterna samt under 
intervjuerna.  
 
Det skulle dock kunna vara så att eleverna anser att kvinnliga lärare är något bättre på 
att studiemotivera dem än manliga lärare då cirka 24% av bägge elevkönen denna 
gången instämde helt till skillnad från förgående påstående 11 där cirka 20% av bägge 
elevkönen instämde helt. De flesta manliga eleverna instämde som vanligt inte alls, 
dock hade majoriteten av de kvinnliga svaren (cirka 40%) denna gången, på påstående 
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12, kryssat i “Instämmer delvis”. Denna statistik, i likhet med påstående 9 och 10, 
indikerar att ett fåtal elever verkar föredra de kvinnliga lärarna i större utsträckning än 
manliga när det gäller att kunna studiemotivera, dock fann man dessvärre ingen tidigare 
forskning angående detta.  
 
7.5 Får man högre betyg och lär sig mer av manliga lärare än av 
kvinnliga lärare? 
Kimmel (2010) konstaterar, tillsammans med många andra genusforskare i sin 
forskningsrapport, att flickor oftast får ett högre snittbetyg än pojkar i USA och Europa. 
En ytterst liten skara gymnasieelever, cirka 7% av de manliga och 12% av de kvinnliga, 
uppgav på påstående 13, Jag anser att jag brukade nå ett högre betyg i ämnen som 
undervisades av manliga lärare än av kvinnliga lärare, att de instämde helt men 
siffrorna är återigen alldeles för små för att kunna dra några sådana slutsatser. Berg, 
Palmgren & Tyrefors (2019) skulle nog här vilja påpeka att pojkar hade ett högre 
genomsnittsbetyg på introduktionsprovet i matematik i gymnasiet än vad flickor hade 
och samtidigt hade samma pojkar ett lägre slutbetyg från årskurs 9 än vad flickorna 
hade. Författarna hävdar att man inte hinner mogna så pass fort under 2–3 månader som 
sommarlovet varar utan de menar istället att ungefär var tredje, manlig elev får ett lägre 
slutbetyg i matematik än vad de förtjänar av sina undervisande lärare, vilka procentuellt 
sett oftast är kvinnor, och även de refererar detta till debatten om den rådande 
”pojkkrisen”.  
 
Kan dock inte detta studieresultat i matematik i årskurs 9 istället indikera att pojkar 
kanske inte tar högstadiets matematikstudier på lika stort allvar som flickorna gör, vilket 
Kimmel (2010) indirekt påstår då han säger att pojkar inte tar skolan på lika stort allvar 
som flickor, utan väntar med att visa vad de verkligen kan tills de kommer till 
gymnasiet? I den allmänna diskursen kan man ibland höra att många elever upplever 
gymnasiet som en “nystart” och detta innebär kanske att de gör bättre ifrån sig när de 
väl kommer dit, så även i matematik.  
 
Man kunde i enkätens sista påstående, påstående 16, Jag anser att jag brukade lära mig 
mer av kvinnliga lärare än av manliga lärare se att något färre elever, cirka 9% hos 
bägge elevkönen, svarade “Instämmer helt” än på påstående 15, Jag anser att jag 
brukade lära mig mer av manliga lärare än av kvinnliga lärare, där cirka 16% av de 
manliga och cirka 12% av de kvinnliga elever valde “Instämmer helt”, men avslutnings-
vis för samtliga enkätsvar som nu har presenterats är detta återigen siffror som är 
alldeles för små i kontrast till antalet elever som inte instämde alls vilket var fallet i 
samtliga påståenden förutom påstående 1 och 2 som var av helt annan karaktär.  
 
7.6 Skilde sig elevgrupperna, de i och utan behov av särskilt stöd, åt i 
sina svar angående manliga och kvinnliga lärare?  
Från början hade jag endast för avsikt att utföra en enkät med ett tillräckligt stort antal 
gymnasieelever för att se huruvida kvinnodominansen i den svenska skolan kunde 
tänkas ha påverkat dessa individers föreställningar gällande manligt och kvinnligt men 
då jag insåg att elever i behov av särskilt stöd oftast undervisas av en nästan hundra-
procentigt kvinnlig yrkesgrupp, vilket är specialpedagoger och speciallärare, uppstod 
även intresset av att intervjua ett slumpmässigt urval av de elever som har erfarenhet av 
denna yrkesgrupp, med andra ord, elever i behov av särskilt stöd.  
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Med tanke på att 76% av Sveriges alla lärare i grundskolan (SCB, 2014), 93% av 
Sveriges alla specialpedagoger och speciallärare (Göransson, Lindqvist, Klang, 
Magnusson & Nilholm, 2015) samt 95% av all kvinnlig personal i Sveriges förskolor 
(Lärarnas Tidning, 2015) är kvinnor hade nog både jag och min handledare förväntat 
oss att elevgrupperna skulle uttrycka större, generella könsskillnader mellan sina 
tidigare lärare än vad de faktiskt gjorde.  
 
7.7 Sammanfattning av resultatdiskussionen 
Denna uppsats enkätsvar och intervjuer skulle kunna indikera att det finns små av-
vikelser i gymnasieelevernas, i alla fall hos de intervjuade, åsikter angående manliga 
och kvinnliga lärares allmänna och pedagogiska förmågor men inte i tillräckligt stor 
utsträckning för att det skall väckas någon misstanke om att undersökta elevgrupper, 
eller andra, skulle gå runt med en socialt konstruerad uppfattning om att något av 
lärarkönen skulle föredras över det andra rent generellt. Att min egen hypotes angående 
manliga elevernas “självbild av det maskulina” skulle kunna gå förlorad i en kvinno-
dominerad skola saknar därför grund vilket givetvis är positivt. Det skall dock nämnas 
att enkätens statistik kan bero på andra faktorer, till exempel att eleverna som fyllde i 
enkäten blev ställda och hade svårt för att veta vad de skulle svara då köns- och 
genusfrågor kan vara ett mycket känsligt ämne eller att de helt enkelt inte minns sina 
tidigare skolupplevelser vad det gäller eventuella, generella könsskillnader mellan 
lärarna på ett korrekt sätt.  
 
Vad kan då vara anledningen till pojkarnas oftast lägre snittbetyg och högre andel av 
åtgärdsprogram än flickor i Sveriges grundskolor? Butler (1990) skulle troligen säga att 
det har med våra socialt konstruerade normer och värderingar gällande manligt och 
kvinnligt att göra då det fortfarande finns traditionella stereotyper angående pojkar och 
skolgången, där det sistnämnda även Kimmel (2010) håller med om. För- och grund-
skolan i Sverige domineras av kvinnliga pedagoger (SCB, 2014, och Göransson, 
Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015) och denna studie har inte funnit någon 
synlig problematik i och med detta faktum. Finland, vars kvinnodominans i skolan är 
näst intill identisk med Sveriges (Lärarna och rektorerna i Finland, 2016), har till och 
med ansetts vara världens främsta skolland gällande studieresultat. Forskningen om 
”pojkkrisen” får därmed fortsätta.  
 
7.8 Varför en analys utifrån genusperformativitetsteorin? 
Läsaren finner det möjligen underligt varför Judith Butlers teori om genus-
performativitet användes för att analysera gymnasieelevernas enkätsvar samt tankar och 
resonemang som framkom i intervjuerna. Anledningen till valet av teori berodde på att 
studiens författare trodde att resultatet skulle visa på större könsskillnader mellan 
manliga och kvinnliga lärare hos gymnasieleverna än vad det faktiskt gör. Därmed var 
man beredd på att angripa den problematik detta hade medfört genom att diskutera 
möjligheten till dessa traditionella och förlegade åsikter. Då dessa tankar och 
resonemang inte framkom, vilket givetvis är mycket positivt, uppstod inget större behov 
av genusperformativitetsteorin och den fick en mindre roll att spela i uppsatsen.  
 
7.9 Specialpedagogiska implikationer 
Vad kan man då som specialpedagog eller annan skolpersonal göra för att motverka 
dessa sociala konstruktioner och traditionella tankar kring kön och genus? Enligt 
Berggren & Falk (2008) vill de allra flesta lärarna arbeta ur ett genusperspektiv där 
samtliga elever skall ha samma chans att komma till tals och uppmärksammas men på 
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grund av tids- och resursbrist hävdar författarna att detta inte är möjligt. Högljudda och 
stökiga elever, vilka oftast är pojkar, tar mest plats i skolan och detta resulterar oftast i 
en pedagogisk utredning med efterföljande åtgärdsprogram som ibland kanske inte ens 
gör saken bättre. Genom att som pedagog handla på detta viset visar man dessutom 
eleverna att pojkarnas behov kommer före flickornas vilket bidrar till den sociala 
genuskonstruktionen om att det manliga könet är dominant över det kvinnliga (Butler, 
1990). Samtlig skolpersonal, och då framförallt specialpedagogerna och rektorerna, 
måste därför försöka bli mer rättvisa i utdelandet av särskilt stöd och inte bara ge det till 
de “jobbiga” eleverna (Berggren & Falk, 2008) bara för att undervisande klasslärare 
kanske skall få det lugnare i klassrummet. Kan man på sikt även börja ändra samhällets 
föreställningar om manligt och kvinnligt, till exempel genom en mera könsneutral 
nöjesindustri med moderna i motsats till traditionella avspeglingar av manligt och 
kvinnligt, är det inte helt orimligt att tänka att pojkar, särskilt från medel- och 
underklassen, kan börja ta sina studier på större allvar (Kimmel, 2010). Jag tror även, då 
våra nuvarande föreställningar om manligt och kvinnligt ser betydligt annorlunda ut än 
vad de gjorde för cirka 30–40 år sedan då Butler började formulera sin genus-
performativitetsteori, att om vi ger det ett par decennier till, där vi som lärare och 
samhällsmedborgare uppmuntrar våra barn/elever att våga utforska och utmana sin egen 
genustillhörighet, är jag övertygad om att vi kommer nå ett betydligt mera köns- och 
genusneutralt samhälle.  
 
7.10 Vidare forskning 
Genus har alltid varit svårforskat och det är näst intill omöjligt att dra några generella 
likheter och/eller skillnader mellan ett helt kön/genus. Är man efter denna studie inte 
helt övertygad utan fortfarande tror att det kan finnas allmänna och/eller pedagogiska 
skillnader mellan manliga och kvinnliga lärare behövs det djupare och längre studier av 
hur ett kön/genus är/upplevs vara olika, hur dessa olikheter kan vara fördelaktiga inom 
olika lärarrelaterade kvalitéer och sedan undersöka detta. Ett annat förslag på vidare 
forskning, ur ett specialpedagogiskt perspektiv, vore att studera om faktumet att 
Sveriges specialpedagoger och speciallärare består till 93% kvinnor (Göransson, 
Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015) kan tänkas få några negativa 
konsekvenser för eleverna, såsom till exempel en skev köns- och yrkesassociation. 



  
 

31 
 

Referenser 
Aftonbladet, 2010. https://www.aftonbladet.se/debatt/a/ka864a/darfor-vill-mannen-inte-
bli-larare (hämtad 2018-09-08).  

Ahrne, Göran och Svensson, Peter (red.), 2015. Handbok i kvalitativa metoder. 
Stockholm: Liber.  

Berg, Petter, Palmgren, Ola och Tyrefors, Björn, 2019. Gender Grading Bias in Junior 
High School Mathematics. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics.  

Berggren, Nina och Falk, Kristina, 2008. Stödåtgärder för elever ur ett genusperspektiv 
- En studie om lärares uppfattningar angående stödåtgärder ur ett genusperspektiv. 
Luleå: Luleå tekniska universitet.  

Billing, Adam, 2016. Are male primary teacher’s role models? The views expressed 
from teachers, government, children and the media. Liverpool: John Moores 
University.  

Butler, Judith, 1990. Gender trouble. Abingdon: Routledge.  

Butler, Judith, 2007. Genustrubbel. (översatt av Almqvist, Suzanne) Göteborg: 
Bokförlaget Daidalos.  

Dahmström, Karin, 2011. Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk 
undersökning. Lund: Studentlitteratur.  

Fangen, Katrine & Sellerberg, Ann-Mari (red.), 2011. Många möjliga metoder. Lund: 
Studentlitteratur.  

Grönqvist, Erik och Vlachos, Jonas, 2008. Hur lärares förmågor påverkar elevers 
studieresultat. Uppsala: Institutet För Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering (IFAU).  

Guramatunhu-Mudiwa, Precious, och Bolt, Les L., 2012. Does the gender of school 
personnel influence perceptions of leadership? Boone: Department of Leadership and 
Educational Studies.  

Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm, 2015. Speciella yrken? 
Specialpedagogers och speciallärares utbildning. Karlstad: Karlstad universitet.  

Hedlin, Maria, 2010. Lilla genushäftet 2.0. Kalmar: Institutionen för pedagogik, 
psykologi och idrottsvetenskap.  

Kimmel, Michael, 2010. Boys and School: A Background Paper on the “Boy Crisis”. 
Stockholm: Swedish Government Official Reports (SOU 2010:53).  

Leving, John och Sacks, George, 2006. Resolving the boy crisis in schools. Chicago: 
Chicago Sun-Times.  

Lärarnas Tidning, 2015. https://lararnastidning.se/varfor-ar-det-sa-fa-man-i-forskolan/ 
(hämtad 08-09-2018)  

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/ka864a/darfor-vill-mannen-inte-bli-larare
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/ka864a/darfor-vill-mannen-inte-bli-larare
https://lararnastidning.se/varfor-ar-det-sa-fa-man-i-forskolan/


  
 

32 

Molander, Joakim, 2003. Vetenskapsteoretiska grunder - Historia och begrepp. Lund: 
Studentlitteratur.  

Nordberg, Marie, 2005. Manlighet i fokus: en bok om manliga pedagoger, pojkar, och 
maskulinitetsskapande i förskola och skola. Stockholm: Liber.  

Patel, Runa & Davidsson, Bo, 2007. Forskningsmetodikens grunder. Lund: 
Studentlitteratur.  

Skolverket, 2018. Särskilt stöd i grundskolan läsåret 2017/18. Stockholm: Skolverket. 

Spilt, Jantine, Koomen, Helma och Jak, Suzanne, 2012. Are boys better off with male 
and girls with female teachers? A multilevel investigation of measurement invariance 
and gender match in teacher-student relationship quality. Amsterdam: University of 
Amsterdam.  

Statistiska CentralByrån, 2014. https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Storre-
andel-kvinnliga-larare-i-grundskolan/ (hämtad 08-09-2018) 

Sternod, Brandon, 2015. Role Models or Normalizing Agents? A Genealogical Analysis 
of Popular Written News Media Discourse Regarding Male Teachers. Stanislaus: 
California State University.  

Thurén, Torsten, 2006. Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber.  

Utbildningsstyrelsen, 2016. Lärarna och rektorerna i Finland 2016. Helsingfors: 
Utbildningsstyrelsen.  

Vetenskapsrådet, 2002. Forskningsetiska principer. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

Vetenskapsrådet, 2017. God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Storre-andel-kvinnliga-larare-i-grundskolan/
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Storre-andel-kvinnliga-larare-i-grundskolan/


  
 

I 
 

Bilagor 
 
Bilaga A – Enkäten 
 
Framsida 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
 

II 

Baksida 

 


	1 Inledning & Bakgrund
	2 Syfte
	2 Syfte
	2.1  Frågeställningar

	3 Tidigare forskning
	3 Tidigare forskning
	3.1 Vad innebär ”Pojkkrisen”?
	3.2 Vem är den bättre läraren ur ett könsperspektiv?
	3.3 Är det bättre att pojkar undervisas av manliga lärare och flickor av kvinnliga lärare?
	3.4 Ser eleverna lärare som förebilder?
	3.5 Varför får pojkar stödåtgärder i större utsträckning än flickor?
	3.6 Ger kvinnliga lärare pojkar lägre betyg än manliga lärare?
	3.7 Vilket lärarkön är den bättre ledaren i klassrummet?
	3.7 Vilket lärarkön är den bättre ledaren i klassrummet?
	3.8 Sammanfattning av den tidigare forskningen

	4 Teoretisk förankring - Genusperformativiteten
	4 Teoretisk förankring - Genusperformativiteten
	5 Metod
	5 Metod
	5.1 Kvantitativ metod - Elevenkät
	5.1.1 Urval
	5.1.2 Etiska överväganden
	5.1.3 Utformning av enkät & genomförande
	5.1.4 Validitet, reliabilitet & metodkritik

	5.2 Kvalitativ metod - Elevintervjuer
	5.2 Kvalitativ metod - Elevintervjuer
	5.2.1 Urval & genomförande
	5.2.2 Etiska överväganden
	5.2.3 Validitet, reliabilitet & metodkritik
	5.2.4 Trovärdighet


	6 Resultat
	6 Resultat
	6.1 Enkätdel - Samtliga elever
	6.1.1 Påstående 1 och 2 – Fanns det tillräckligt med manliga och kvinnliga förebilder/lärare?
	6.1.2 Påstående 3 och 4 – Vilket lärarkön var lättast att prata med?
	6.1.3 Påstående 5 och 6 – Vilket lärarkön förstod eleverna bäst?
	6.1.4 Påstående 7 och 8 – Vilket lärarkön hade de intressantaste genomgångarna?
	6.1.5 Påstående 9 och 10 – Vilket lärarkön förklarade uppgifter och kommande prov tydligast?
	6.1.6 Påstående 11 och 12 – Vilket lärarkön studiemotiverade eleverna bäst?
	6.1.6 Påstående 11 och 12 – Vilket lärarkön studiemotiverade eleverna bäst?
	6.1.7 Påstående 13 och 14 – Vilket lärarkön satte de högre betygen?
	6.1.8 Påstående 15 och 16 – Vilket lärarkön lärde sig eleverna mest utav?

	6.2 Sammanfattning av enkäterna
	6.2 Sammanfattning av enkäterna
	6.3 Intervjudel - Elever i behov av särskilt stöd
	6.4 Sammanfattning av intervjuerna
	6.4 Sammanfattning av intervjuerna
	6.5 Resultatanalys
	6.5.1 Den socialt konstruerade mansdominansen
	6.5.2 Imitering & upprepning


	7 Diskussion
	7 Diskussion
	7.1 Är bristen på manliga förebilder/lärare ett problem?
	7.2 Är det lättare att både prata med, och känna sig förstådda av, kvinnliga lärare än manliga lärare?
	7.3 Har manliga lärare bättre genomgångar än kvinnliga lärare?
	7.4 Är kvinnliga lärare bättre på att ge instruktioner till, och studiemotivera, elever än manliga lärare?
	7.5 Får man högre betyg och lär sig mer av manliga lärare än av kvinnliga lärare?
	7.6 Skilde sig elevgrupperna, de i och utan behov av särskilt stöd, åt i sina svar angående manliga och kvinnliga lärare?
	7.7 Sammanfattning av resultatdiskussionen
	7.8 Varför en analys utifrån genusperformativitetsteorin?
	7.9 Specialpedagogiska implikationer
	7.10 Vidare forskning

	Referenser
	Bilagor
	Bilaga A – Enkäten


