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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att analysera förekomsten av föreställningen om behovet av män i 

skolan och hur detta kommer till uttryck dels i dagspress och dels i offentliga dokument och 

utredningar under de senaste 20 åren genom frågorna: Vilka föreställningar och argument om män i 

skolan förekommer dels i dagspress och dels i offentliga dokument? Vilka aktörer företräder de olika perspektiven 

om män i skolan? Vilken grund för behovet av män i skolan förs fram i respektive källor? Anförs vetenskapliga 

argument, och vilka är i sådana fall dessa?  

Studien har genomförts genom att analysera innehållet och de argument för fler män i skolan i 

artiklar och statliga dokument. Även källorna till dessa argument har analyserats för att få en 

förståelse varifrån dessa argument kommer. Resultaten visade att det inte är någon större skillnad 

mellan dagspress och statliga dokument, liknande argument och föreställningar förekommer i 

båda materialen. Skillnader har dock observerats bland källorna, där politiker är den största källan 

i statliga dokument och privatpersoner är störst i dagspress. Resultaten visade även att väldigt få 

av dessa argument är förankrade i vetenskapen, vilket även var vår uppfattning innan vi 

påbörjade studien. Argumenten hänvisar således endast till den förställning källorna har.  Detta 

innebär att majoriteten av argumenten är baserade på personers åsikter och inte något som 

bevisats genom vetenskapliga argument.  

Resultaten var inte förvånande utan bekräftade vår uppfattning om att föreställningen om att 

fler män behövs i skolan inte är vetenskapligt förankrad. Däremot hade vi hoppats på att få ett 

annat resultat som kunnat visa på motsatsen.  
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1 Inledning 

Behovet av manliga förebilder är något som ofta diskuteras i dagens samhälle. Fokus ligger till 

stor del på unga pojkar som anses ha ”hamnat snett” och hur detta beror på att de saknar en 

manlig förebild i sina liv. Den största andelen av ensamstående föräldrar är kvinnor och i 

kombination med att grundskolan domineras av kvinnliga anställa får barnen fler kvinnliga 

förebilder än manliga. Att män saknas i skolan kopplas ofta ihop med pojkars försämrade 

skolresultat och läraryrkets låga status. Som kvinnor och blivande grundskollärare är detta något 

vi funderat över – var kommer denna föreställning om manliga förebilder ifrån, är den sann och 

hur påverkar den vårt yrke? Genom denna uppsats vill vi därför ta reda bakgrunden till denna 

föreställning om män och behovet av dem i skolan – vad finns det för argument och vilka är det 

som framför dem? 

1.1 Arbetsfördelning  

Den största delen av den genomförda studien har skett genom samarbete, men vissa delar har 

varit uppdelade, dessa delar har erlagts ansvar på var och en av skribenterna. Ida Tranberg har 

varit ansvarig för analysen av den del av materialet innehållande dagspress och Moa Landström 

har varit ansvarig för analysen på den del av materialet som innehåller statliga dokument. Viktigt 

att poängtera är att skribenterna tillsammans har diskuterat de olika delarna i studien och tagit lika 

stort ansvar för dessa. Studiens alla delar har därmed noga diskuterats mellan skribenterna innan 

de lades in i den färdiga studien och båda skribenterna tar härmed lika stort ansvar för den 

färdiga studien. 
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2 Bakgrund 

Under 90-talet hittades ett antal noshörningar döda i Pilanesberg nationalpark i Sydafrika. Till en 

början misstänktes tjuvjägare men efter att kameror satts upp visade det sig att unga elefanter i 

grupp attackerat och dödat noshörningarna. Teorin var att elefanterna uppvisade detta ovanliga 

utagerande beteende på grund av att de inte hade tillgång till några manliga förebilder och för att 

testa teorin flyttades ett antal vuxna tjurar till parken. Inom kort hade dödandet av noshörningar 

upphört. Wade Horn, psykolog och före detta verkställande direktör av The Fatherhood 

Initiative, jämförde elefanternas beteende med unga killar som överföll kvinnor i Central Park i 

New York och menade att även där var lösningen manliga förebilder (Horn, 2000). 

 Horn är inte den enda som har en åsikt om manliga förebilder och vikten av dessa. Vid en 

google-sökning på “manliga förebilder” handlar åtta av nio träffar på första sidan om manliga 

förebilder behövs eller ej. Alla ifrån bloggare, författare, forskare och regeringen har en åsikt i 

frågan. Från den feministiska sidan hörs röster om att könet är obetydligt då varken män eller 

kvinnor är en homogen grupp. Istället är det viktigt med bra förebilder och vissa anser även att 

det är fler kvinnliga förebilder som behövs då barn redan överöses av manliga förebilder i 

samhället. Några av dessa är bloggarna Natashja Blomberg och Fanny Åström som båda driver 

stora feministbloggar och anser att det är fler vuxna förebilder som behövs, inte fler manliga 

(Blomberg 2013; Åström 2014). 

 Andra menar att det är skillnad på män och kvinnor och att det därför behövs fler män i den 

kvinnodominerade skolan. En av dessa är den danske läraren och författaren Bertill Nordahl som 

bland annat har skrivit boken Vilse i damdjungeln (1996) som handlar om betydelsen av fler män i 

förskolan. Nordahl menar att pojkarna i förskolan känner sig så vilsna bland alla kvinnor att de 

istället för att utveckla sin kvinnliga sida blir övermaskuliniserade då de måste bevisa för 

omvärlden att de verkligen är pojkar (Nordahl 1996, 9, 26). Efter att boken kom ut började 

regeringen och kommunerna i Danmark att hitta metoder för att anställa fler män i förskolan. I 

Sverige har förskolorna istället valt att satsat mer på att öka genusmedvetenheten hos personalen 

och anser att den pedagogiska kompetensen är viktigare än könstillhörighet (SOU 2006:75). 

 Siffror från Statistiska centralbyrån visar att 76 procent av lärarna i grundskolan 2014 var 

kvinnor. Detta gör att eleverna i grundskolan till stor del endast möter kvinnor under stora delar 

av sin tid i grundskolan och att de förebilder som finns i skolan oftast är just kvinnor. Siffror 

visar dessutom att andelen manliga lärare har minskat, från 31 till 24 procent under de senaste 25 

åren. Redan för 25 år sedan ansågs denna siffra vara låg och nu har eleverna alltså ännu färre 

manliga förebilder bland lärarna (Statistiska centralbyrån, 2015). 

 Diskussionen som funnits kring barnens eller elevernas behov av manliga förebilder i 

förskolan och skolan lyfter fram att männens speciella pedagogiska kvaliteter uteblir ur 

barnens/elevernas vardag i och med bristen på manliga pedagoger. Vidare beskrivs inte männen 
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endast som önskvärda utan även nödvändiga i och med att de skolor och förskolor som saknar 

män bland sin personal sviker “de stackars pojkarna” (Baagoe Nielsen 2005, 26). Det diskuteras 

även att männen i skolan via sin maskulinitet kan fungera som en nödvändig kompensation och 

motvikt till den kvinnodominans som råder i skolan samt för att motverka den feminisering som 

påstås ske av pojkarna i de skolor som saknar manlig personal. I och med detta synsätt får 

männen en annan roll i skolan, en viktigare roll, än den roll som kvinnor anses ha i skolan. 

Debatten handlar också om vilken typ av manlighet som anses vara den rätta och kan fungera 

som ett stöd till eleverna (ibid. 26). 

 Vilka konsekvenser får då detta för eleverna? Kan de påverkas negativt av att det finns så få 

män i skolan? Forskning visar att det finns en föreställning om att för många kvinnor i skolan 

rent av kan vara skadligt för eleverna och att det därför blir viktigt med manliga förebilder, främst 

för att balansera den kvinnliga dominansen (Hjalmarsson 2012, 72). I Sverige finns flera 

organisationer vars syfte är att ge barn och unga manliga förebilder. En av dem är projektet 

Klassmorfar som startade 1996. En klassmorfar är inte en lärare men ska finnas till hands för att 

öka vuxennärvaron och socialt stöd för barn i grundskolan (Brodén 2001, 49). När projektet 

startades anställdes endast män med motiveringen att barn ofta saknar manliga förebilder både 

hemma och i skolan. Sedan 2001 anställs även kvinnor då “båda könen kan vara goda vuxna 

förebilder och ödmjuka medmänniskor” (Klassmorfar, 2016). 

 Bilden av den manliga förebilden är dock inte endast positiv. Ofta definieras den i relation till 

exempelvis en pappa som inte fullgör sin föräldrafunktion, alltså någon som inte är en så kallad 

”bra förebild” (Johansson 2004, 101). Åsikterna om den manliga förebilden går alltså isär men att 

det finns en föreställning kring vikten av manliga förebilder och män i skolan framstår som klar. 

Syftet med denna uppsats är att analysera förekomsten av föreställningen om behovet av män i 

skolan och hur detta kommer till uttryck dels i dagspress och dels i offentliga dokument och 

utredningar under de senaste 20 åren. 
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3 Forskningsöversikt 

3.1 Feminiseringen av läraryrket 

Under 1800-talet fick kvinnorna en allt större plats inom läraryrket. 1800-talets 

samhällsekonomiska utveckling medförde bland annat att giftermålsfrekvensen sjönk. Det ökade 

antalet ogifta kvinnor blev ett problem då de låg fäder och bröder till last i stället för att bli 

försörjda av en make. För att minska problemet skapades ett antal kvinnoreformer som syftade 

till att skapa möjligheter för den ogifta kvinnan att själv kunna försörja sig. En av dessa reformer 

var den lagstiftning som reglerade kvinnornas anställning inom det allmänna lägre skolväsendet 

och fick en stor betydelse för lärarna i småskolan och folkskolan. Lagen innebar att kvinnor år 

1853 fick rätt att arbeta i småskolor och 1859 även i folkskolor (Florin 1987, 22-23). 

 Kvinnorna på landsbygden hade redan innan detta undervisat genom att resa runt i byarna och 

läsa med barnen för mat och husrum. De hade även haft en del av ansvaret över den kyrkliga 

hemundervisningen. När det med det nya systemet blev lagligt att anställa kvinnor som lärare var 

de även det billigare alternativet och männen ville inte stanna kvar i ett yrke med så låg lön. 

Genom politiken bestämdes det helt enkelt att småskolläraryrket skulle bli ett kvinnoyrke då 

småskolornas uppgifter ansågs ligga närmre hemmet och “handhafvandet af undervisningen i 

småskolor bättre egnar sig för qvinnor än för män”. (Florin 1987, 39) I slutet av 1800-talet hade 

småskolorna i stort sett helt tagits över av kvinnliga lärare och folkskolorna hade i början av 

1900-talet cirka 37 procent kvinnliga lärare (ibid. 15).   

 Feminiseringen av folkskollärarna berodde på att det krävdes en seminarieutbildning och tog 

därför längre tid att bygga upp en kvinnlig lärarkår (Florin 1987, 56). Det fanns många orsaker till 

att folkskolelärarkåren feminiserades. Bland annat den ökade regleringen av skolan, bland annat 

så var många klasser, framförallt i städerna, uppdelade i pojk- och flickklasser och det ansågs mer 

lämpligt att kvinnliga lärare undervisade flickorna (ibid. 59). 

 Läroverket, där endast pojkar undervisades, var dock fortfarande männens arena. Florin och 

Johansson (1993, 47) kallar det för “en sista manlig bastion”, där pojkar skulle fostras till män och 

makthavare. Männen representerade ordning och reda, logik och självdisciplin, i motsats till 

kvinnorna som ansågs vara irrationella och oförmögna att tänka logiskt. Det manliga var idealet 

och de lärare som upplevdes feminina visades inte lika mycket respekt som sina manligare 

kollegor (ibid. 148). Florin och Johansson (1993, 148) beskriver hur den manliga läraren skulle 

vara: “Gudsfruktan, goda seder, plikttrogenhet, allvar och fasthet i karaktären [...]. Läraren skulle 

också vinna ungdomens aktning och tillgivenhet och hysa kärlek till eleverna. [...] Läraren skulle 

vara i faders ställe.” 
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Kvinnorna ansågs vara svagare än männen i de flesta aspekter och ha ett feminiserande inflytande 

på pojkarna (ibid. 188). Med sina moderliga instinkter skulle de därför passa bättre i 

flickläroverken som var på väg att inrättas under slutet av 1800-talet, alternativt i pojkläroverkens 

tidigare åldrar (ibid. 191-92). Ett pojkläroverk utan kvinnor var dock idealet: “Det är blivande 

män, som växa upp under hans händer och det är instrument som det fordras handlag för”, som 

Olof Olsson uttryckte sig i Läraralönenämndens betänkande 1915 (ibid. 196). 

 Pedagogen Maria Hjalmarsson beskriver en aspekt av feminiseringen i dagens samhälle, hur de 

kvinnliga lärarna ofta är de som skuldbeläggs för yrkets låga status, bland annat då de kvinnliga 

lärarna saknar stort intresse för den så kallade organisationshierarkin. De kvinnliga lärarna har 

inte samma intresse av att klättra i denna hierarki som sina manliga kollegor (Hjalmarsson 2009, 

40). Hjalmarsson skriver om den samhälleliga genusordningen samt hur denna påverkar 

läraryrket. Hon menar att det i samhället finns en föreställning om så kallade mansyrken och 

kvinnoyrken vilket medför en värdering om de yrken som faller under vardera kategorin. 

Värderingen medför även vissa konsekvenser för yrkena, till exempel att de yrken som domineras 

av kvinnor generellt har en lägre lön (Hjalmarsson 2012, 71; Florin 1987, 33). Hjalmarsson 

beskriver vidare hur arbetsfördelningen verkar ty sig mellan könen inom det kvinnodominerade 

läraryrket. Genom de intervjuer hon gjort med lärare menar de att männen oftast blir tilldelade de 

stereotypa, fysiska “mansuppgifterna” men då det inte fanns några män på arbetsplatsen 

genomförde kvinnorna dessa uppgifter själva utan problem (Hjalmarsson 2012, 72). 

 I sin avhandling Lärarprofessionens genusordning: en studie av lärares uppfattningar om arbetsuppgifter, 

kompetens och förväntningar (2009, 39) skriver Hjalmarsson om forskningen kring lärarens kön och 

hur denna tenderar att visa på att likhet i kön är bra, vilket innebär att kvinnliga lärare skulle vara 

en fördel för flickor och manliga skulle gynna pojkar. Vidare diskuterar Hjalmarsson (2009, 40) 

hur forskningen där kvinnliga lärare uppmärksammas ofta innehåller tveksamma antaganden 

samt att den till stora delar fokuseras på kvinnornas brister. 

 Biologen Maja Lundahl (2001, 42) skriver i sin rapport Feminiseringen av skolan - och om att försöka 

bryta trenden om bland annat varför det kan finnas en önskan om att fler män ska göra intåg i 

förskolan och grundskolan. En faktor hon nämner i sin rapport är trivselfaktorn, att en jämställd 

arbetsplats med både män och kvinnor representerade är trivsammare än de arbetsplatser med ett 

kön överrepresenterat. Hon lyfter även det faktum att kvinnodominerade yrken generellt har 

lägre status och en lägre genomsnittslön, vilket också är en anledning till varför män kan tyckas 

behövas inom yrket. Den sista faktorn hon lyfter i sin rapport gäller manliga förebilder - att de 

barn som växer upp med endast en förälder (vanligtvis ensamstående mammor) skulle ges 

möjlighet att träffa och umgås med män i skolan och därmed även få den manliga förebild de 

saknar i hemmet.   
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3.2 Maskulinitet och manliga förebilder 

Synen på maskulinitet och vad det anses vara har förändrats över tid och påverkats av olika 

sociala miljöer, kulturella förutsättningar, olika och nya levnadsförhållanden, ålder, yrke, 

klasstillhörighet samt religiös och kulturell identitet. Den beror även på hur männen uppfattar sig 

själva i relationer och i den miljö de befinner sig i (Hagström 1999, 36). Olika syner på 

maskulinitet styrs av de olika normer som råder inom till exempel olika sociala grupper (ibid. 41). 

Under 1800-talet ansågs manlighet representera ordning och reda, logik och förnuft, 

driftskontroll och självdisciplin. Dessa egenskaper var något som ansågs viktiga inom skola och 

arbete samt i de lagar och förordningar som gällde de skillnader som ansågs finnas mellan män 

och kvinnor samt vad de olika könen var kapabla att utföra. Manlighet definieras med olika 

innebörd; ett yrke, att kunna försörja sin familj, att kunna kontrollera familjens öde samt kalkylera 

för familjens framtid. Handlingskraft sågs kring den tiden som ett viktigt maskulint attribut 

(Johansson & Florin 1987, 47). 

 En förebild beskrivs vara någon som är bärare av normer, någon som ska imiteras och 

beundras, vilket i detta fall innebär en manlig förebild som ska visa för pojkar hur de ska vara och 

agera som representativa män i samhället (Johansson 2006, 94). Bristen på manliga förebilder är 

något som har diskuterats under en lång tid i Sverige. Det är speciellt de frånvarande fäderna som 

har klassats som ett problem. Pojkar som växer upp utan en manlig förebild kan få det svårare att 

finna en manlig roll då fadern inte finns närvarande som identifikationsobjekt (ibid. 16).  

 Under 1960-talet uppmärksammades verk som bland annat tog upp de ungdomsproblem och 

samhällsproblem som påstods uppkomma på grund av denna brist. (Johansson 2006, 15) 

Samhället har arbetat och strävat efter att skapa manliga förebilder, bland annat genom projekt 

och organisationer som arbetar för att (framförallt) unga pojkar ska ges tillfälle att umgås och lära 

känna så kallade manliga förebilder (Johansson 2006, 13). Ett av projektens syfte var att ge unga 

pojkar tillgång till en manlig förebild. De pojkar som deltog var främst pojkar som råkat illa ut i 

sitt umgänge, vilket antogs bero på avsaknaden av en manlig förebild. Projektet verkade för att 

skapa identifikation för dessa pojkar, de skulle få träffa män som varit i liknande situationer.  

 Johansson har intervjuat de som arbetat med projektet och de beskriver hur pojkarna i ett av 

dessa projekt visar ett behov av en manlig förebild och tyr sig till männen de möter genom 

projektet (Johansson 2006, 127). De intervjuade personerna beskriver också hur dessa pojkar 

visade en önskan att få genomföra så kallade “killgrejer” med männen i projektet, utifrån 

traditionella förväntning på mäns intressen. De intervjuade menar på att detta kan vara för att de 

saknar en man i hemmet och att de inte fått göra detta med mamman/kvinnan de bor med (ibid. 

127).   

 Det är inte bara de frånvarande fäderna som anses vara ett problem. Det finns även en 

diskussion kring att pojkar behöver manliga lärare för att kunna utvecklas både akademiskt och 

privat. Detta kopplas oftast ihop med det faktum att flickor i större mån har bättre skolresultat än 

pojkar. Dock behöver dessa resultat inte nödvändigtvis ha med bristen på manliga förebilder att 
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göra, även orsaker som till exempel social bakgrund och plats måste tas med i beräkningarna för 

att ge en rättvis bild (Drudy et al. 2005, 8). 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Val av teori 

För att få en djupare förståelse kring genus har vi använt oss av Yvonne Hirdmans genussystem 

samt R.W. Connells maskulinitetsteori. 

4.1.1 Hirdmans genussystem 

Yvonne Hirdman, professor i historia vid Stockholms universitet, menar att begreppet genus ska 

användas som en ögonöppnare för att se hur män och kvinnor formas och formar sig samt hur 

dessa formeringar ingår alla samhällets delar (Hirdman 2003, 11). Begreppet används även som 

en ersättning för det äldre ordet könsroll vilket Hirdman anser blir en uppdelning mellan “kön” 

och “roll”, vilket är en för enkel indelning som inte speglar hur dessa roller formas. (ibid. 2003, 

13). Hirdman använder sig istället av begreppet genussystem. Genussystemet är en 

ordningsstruktur av kön som bygger på två logiker: dikotomin och hierarkin. Dikotomin innebär 

isärhållandet av manligt och kvinnligt, dessa bör inte blandas. Hierarkin innebär att mannen är 

normen och utgör normen för det normala. Dessa hör ihop genom att det är isärhållningen som 

legitimerar och genererar mannen som norm. (Hirdman 1988, 49-51) Mannen som norm innebär 

även att han är idealet och således överlägsen kvinnan “att vara Man är att inte vara Kvinna” 

(Hirdman 2003, 48, 63). 

 Hirdman menar att genusskapandet, föreställningarna om vad “man” och “kvinna” är, är de 

historiska sociala och kulturella koderna som finns med och påverkar oss än idag. Detta sker 

genom tre reproduktionsprocesser eller nivåer: 

1. Kulturell överlagring: föreställningarna om hur relationen mellan “man” och “kvinna” 

bör vara. 

2. Social integration: institutioner, artefakter, arbetsdelningen mellan könen. 

3. Socialisering: inlärning, t.ex. att pojkar inte ska gråta.   

(Hirdman 1988, 53) 

Det finns en process mellan dessa nivåer där föreställningarna konkretiseras i den sociala 

integrationen och sedan påverkar individen genom socialiseringen. Trots kvinnors lägre status är 

de medskapande och integrerade i denna process. Kvinnorna har således till viss mån bidragit till 

sitt eget förtryck genom att låta sig definieras som mindre värda än männen.  Hur detta har skett 

förklarar Hirdman genom “genuskontrakten” som finns på alla tre nivåer. “Kontrakten” är de 

ömsesidiga, konkreta föreställningar som finns om hur män och kvinnor ska vara mot varandra, 

hur de talar, klär sig etc. De reglerar även förhållandena mellan könen. Dessa föreställningar 

bibehålls genom att ärvas från generation till generation, från mor till dotter, far till son och så 

vidare (Hirdman 1988, 53-54). 
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4.1.2 Connells maskulinitetsteori 

Reawyn Connell (tidigare Robert William Connell) är en australiensisk sociolog och professor i 

pedagogik vid University of Sydney. Hon är mest känd för sin forskning om den sociala 

konstruktionen kring maskulinitet, vilket hon skriver om i boken Masculinites (1995). Connell 

menar att “genus är ett sätt att organisera social praktik” och att det existerar eftersom biologin 

inte kan bestämma det sociala (Connell 2008, 109).  Hon menar även, i likhet med Hirdman, att 

könsrollen är de förväntningar på män och kvinnor som är knutna till deras kön och som de 

förväntas följa (ibid. 110). 

 Genusrelationerna, relationerna mellan människor och grupper, är en av de mest betydande 

strukturerna i samhället. Denna genusstruktur förklarar Connell genom en tredelad modell - 

relationer byggda på makt, produktion och emotionell bindning. Den viktigaste av dessa är 

relationer byggda på makt, vilket innebär kvinnors underordning och mäns dominans, det vill säga 

patriarkatet. Denna struktur existerar trots vissa undantag, exempelvis kvinnliga lärare med 

manliga lärare, och trots de motstånd som den möter genom bland annat feminismen (Connell 

2008, 111). 

 Ett av de viktigaste begreppen i Connells maskulinitetsteori är hegemoni. Detta innebär att en 

grupp kan upprätthålla en dominans i samhällslivet genom den kulturella dynamiken. Den 

hegemoniska maskuliniteten legitimerar patriarkatet och garanterar mäns överordnade position 

över kvinnor. Hegemonin skapas i sambandet mellan kulturella ideal och institutionell makt. 

Exempel på detta är näringslivets, militärens och statens högsta nivåer som alla har en liknande 

bild av maskulinitet och inte är direkt hotat av feminismen. Hegemonin är dock inte konstant; 

nya hegemonier kan skapas och dessa grupper kan även utmanas av kvinnor (Connell 2008, 111). 

4.1.3 Kopplingar till vår studie 

Både Hirdmans och Connells teorier visar på de strukturer som finns i samhället, den dikotomi 

som finns mellan manligt och kvinnligt och hur kvinnor är underordnade män. Teorierna menar 

även att mannen är normen och att det är det maskulina som ska uppnås och upprätthållas. 

Genom att använda dessa teorier vill vi se om dessa strukturer återspeglas i föreställningen om att 

det behövs fler män och manliga förebilder i skolan.  

4.2 Begrepp 

Utifrån ovanstående teorier samt tidigare forskning finns det vissa återkommande begrepp som 

är viktiga för förståelsen för uppsatsen och därför kommer att förklaras nedan.  

4.2.1 Genus 

Ordet genus kommer från latin och betyder slag, sort, släkte, kön. Tidigare har ordet endast 

använts inom lingvistiken för att visa på olika typer av substantiv men under 1980-talet började 
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det användas som en översättning för engelskans gender där det betyder både genus som i 

slag/sort men även kön - “det täcka könet” (Hirdman 2003, 11). Begreppet används för att 

“förstå och urskilja föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors 

sociala kön.” (Nationalencyklopedin 2016).  

4.2.2 Jämställdhet 

Ordet jämställdhet definieras av Nationalencyklopedin som “att kvinnor och män har samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. [...] Jämställdhet 

förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt 

oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt 

utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av 

personliga ambitioner, intressen och talanger, delat ansvar för hem och barn samt slutligen frihet 

från könsrelaterat våld.” (Nationalencyklopedin 2016). Synonymer till begreppet jämställdhet är 

jämlikhet, likvärdighet, jämbördighet och likaberättiga. Flera av dessa syftar till alla människors 

rättigheter i förhållande till varandra utifrån till exempel hudfärg eller klasstillhörighet medan 

jämställdhet syftar till män och kvinnors lika rättigheter, d.v.s. utifrån könstillhörighet (Schömer 

2003, 90). 

4.3.3 Feminisering 

Begreppet feminisering kan ha flera innebörder, i denna uppsats används två av dem. Den första är 

den förändring som sker på arbetsmarknaden där kvinnors deltagande i olika yrken ökar, i detta 

fall läraryrket (Drudy et al. 2005, 6). Den andra definitionen är det antagande om unga män som i 

brist på manliga förebilder (lärare) börjar anta feminina karaktärsdrag till en följd av att ha endast 

kvinnliga lärare (Nationalencyklopedin 2016). 
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5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera förekomsten av föreställningen om behovet av män i 

skolan och hur detta kommer till uttryck dels i dagspress och dels i offentliga dokument och 

utredningar under tidsperioden 1996-2016. 

 

 Vilka föreställningar och argument om behovet av män i skolan förekommer dels i 
dagspress och dels i offentliga dokument? 

 Vilka aktörer företräder de olika perspektiven om män i skolan? 

 Vilken grund för behovet av män i skolan förs fram i respektive källor? Anförs 
vetenskapliga argument, och vilka är i sådana fall dessa?  
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6 Metod 

6.1 Val av metod 

Materialet i denna rapport har analyserats utifrån en innehållsanalys, där texternas innehåll 

beskrivs på ett systematiskt sätt (Bergström & Boréus 2012, 45). Typen av innehåll som 

analyserats i denna rapport är främst de argument om ett specifikt ämne som texterna för fram 

samt om det framgår i texten var dessa är förankrade. Detta beskriver Bergström & Boréus (2012, 

47) vidare som att analysen riktas mot ett speciellt ämne och genom detta noteras referenser eller 

teman kring de valda fenomen som ska undersökas. Innehållsanalys kan ha flera inriktningar, den 

kan genomföras genom att till exempel räkna förekomsten av olika företeelser i texter samt som 

nämnt ovan beskriva texters innehåll på ett systematiskt och ingående sätt. Innehållsanalys kan 

med fördel genomföras tillsammans med andra typ av analyser, vilket sker i denna rapport, för att 

fördjupa analysen ytterligare (ibid, 44-45). Metoden innehållsanalys beskrivs som ett verktyg för 

att komma åt allmänna värderingar i ett samhälle vilket denna analys syftar till att göra. 

 Det som analyserats i texterna är vad aktörerna argumenterar för utifrån vår frågeställning, 

samt vilka källor de använder. Metoden blir således inte bara en innehållsanalys, utan även en 

argumentationsanalys. Argumentationsanalysen används för att beskriva och värdera argumenten 

i den valda empirin. Syftet med är dels att beskriva argumenten men används även för att se hur 

argumenten stärker eller försvagar ståndpunkten (Bergström & Boréus 2012, 24; 93; 135). 

6.1.1 Genomförande 

De analyserade texterna har delats upp i dagspress och statliga dokument, samtliga kommer från 

tidsperioden 1996-2016 och är relaterade till män i skolan.   Statliga dokument är de dokument 

som är offentliga och producerade av riksdagen. De finns alla tillgängliga genom att söka på 

riksdagens hemsida under “Dokument & lagar” (www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/). För 

att hitta dokumenten relevanta för vår undersökning har sökorden “förebild” och “skola” 

använts. Då många dokument är flera hundra sidor långa har sökord som “förebild”, “manlig”, 

“kvinnlig”, “jämställd” och “genus” använts för att lättast finna de relevanta delarna. För att få ett 

hanterbart material valdes protokoll bort. Även betänkanden har valts bort då dessa endast 

sammanfattar tidigare motioner och propositioner.  

Artiklarna tillhörande dagspresskategorin finns publicerade i databasen Retriever Research. De 

har på samma sätt som de statliga dokumenten lästs av med hjälp av sökord. De sökord som 

använts är “manliga förebilder” “skola”. Begreppet skolan innefattar i analysen hela 

skolverksamheten med för- och grundskolan. Ur de två kategorierna har sedan relevanta citat och 

dess källor lagts in i ett excelark och kategoriserats (se Analys och resultat).  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/
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 För att kunna analysera resultaten från den insamlade empirin, det vill säga både de statliga 

dokumenten samt dagspress, delades de argumenten som hittades för fler män i skolan upp i 

olika kategorier. Kategorierna är skapade utifrån de argument som uttrycks i materialet. 

Dessa är:  

1. Jämställdhet 

2. Pojkars försämrade resultat 

3. Kompensation 

4. Status 

5. Kvinnors brister 

Samma sak gjordes med de källor som de statliga dokumenten och dagspress hänvisat till: för att 

kunna analysera varifrån föreställningen om att det behövs fler män i skolan kommer ifrån 

delades källorna upp i olika kategorier. Även dessa är uppdelade utifrån vilka källor som finns i 

materialet:  

1. Privatperson 

2. Vetenskaplig källa 

3. Skolpersonal 

4. Politiker 

5. Statlig källa 

6. Ingen källa 

7. Ingen redovisad källa 

8. Övrigt 

 

6.2 Avgränsningar 

Bergström och Boréus (2012, 49) beskriver hur avgränsningar kan göras i materialet när analysen 

ska genomföras samt tillvägagångssätt för detta. Tillvägagångssätt för analysen beskrivs vidare 

med exemplet att börja med en mindre del av materialet för att se hur stort materialet skulle 

kunna bli och därefter kunna göra avgränsningen på ett bra sätt, vilket är hur avgränsningen i 

denna empiri gjorts. För denna undersökning valdes tidsintervallet 1996-2016. Något som gjordes 

för att ytterligare avgränsa materialet var att endast göra sökningarna genom specifika sökord, 

eller en kombination av specifika sökord, som täckte det som skulle undersökas.  

6.3 Reliabilitet och validitet 

Valet av metod bör alltid granskas kritiskt för att avgöra hur tillförlitlig den valda metoden är 

samt hur giltig informationen är. Detta innebär att mäta studiens reliabilitet, att ta reda på om 

studiens resultat är tillförlitligt. Detta innebär att om studien skulle genomföras vid olika tillfällen 

att den skulle ge samma resultat oavsett tillfälle innebär att studien har en stark reliabilitet och en 
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svag reliabilitet om det skulle visa sig att situationen påverkar studiens svar och resultat. (Bell 

2006, 117) 

 En studies giltighet, eller validitet, mäts genom att undersöka i vilken grad mätningen har 

relevans i olika sammanhang (Wolming 1997, 32). Bell (2006) beskriver validiteten som ett mått 

på att studien mäter eller beskriver det som den önskas mäta eller beskriva (117). En studie kan 

således ha hög reliabilitet samtidigt som den har låg validitet genom att samma svar kan ges vid 

olika tillfällen men mäter något som den inte var avsedd att mäta (Wolming 1997, 6).   

Den genomförda analysen i denna rapport har en hög reliabilitet då det är en stor mängd 

material som analyserats samt att dessa sträcker sig över en längre tid. Studiens validitet kan anses 

vara något lägre än reliabiliteten då analysen genomförts genom tolkningar av den insamlade 

empirin. All insamlad empiri har dock setts över och tolkats av båda skribenterna, vilket bidrar till 

validiteten.  

6.4 Reflektion över metoden 

Kategoriseringen av materialet i analysen har gjorts av oss själva utifrån de kategorier som hittats i 

citaten. Som nämnts ovan så har vi själva tolkat citaten, vilket innebär att det är våra tolkningar 

som analyserats. Det finns alltså en risk att våra egna åsikter om till exempel manliga förebilder 

har påverkat tolkningarna men vi har försökt tolka citaten objektivt genom att vara kritiska mot 

oss själva och vara medvetna om våra egna åsikter och fördomar.  

Det svåra var att utforma kategorierna efter åsikterna. Dels på grund av att flera åsikter kan 

uttryckas i samma citat, men även då det finns väldigt många argument i frågan. För att få datan 

någorlunda överskådlig blev vi därför tvungna att göra generaliseringar och vissa argument, som 

endast uttrycks av få, har kategoriserat under den ”närmsta” kategorin. Vi anser dock inte att 

detta har påverkat slutsatserna.  
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7 Resultat och analys 

7.1 Argument 

I de ovan nämnda kategorierna (se 6.1.1 Genomförande) ingår flera andra argument som 

kommer att beskrivas nedan. Många av dokumenten uttrycker argument som “barn behöver både 

manliga och kvinnliga förebilder” eller “pojkar behöver manliga förebilder”, utan att motivera 

dem vidare. Dessa har vi därför varit tvungna att tolka utifrån kontexten och vad texten i helhet 

uttrycker.  

 

1. Jämställdhet 

Motiveringar som hamnar under denna kategori handlar till största delen om att elever i skolan 

behöver både manliga och kvinnliga förebilder och fler män måste därför rekryteras till skolan för 

att jämna ut könsfördelningen. Då fördelningen bland kvinnor och män i samhället är ungefär 

50/50 borde detta även speglas i skolan för att främja jämställdheten. Genom att skolan blir 

representativ bidrar det även till elevernas syn på jämställdhet. Eleverna får se män som har ett 

traditionellt kvinnligt yrke och gör traditionellt kvinnliga uppgifter. Detta motiveras även i 

läroplanens värdegrund och uppdrag som säger att skolan ska förmedla och gestalta jämställdhet 

mellan kvinnor och män (Skolverket 2011, 7). Kategorin kan även innebära att aktörerna 

argumenterar för att det är fler vuxna som behövs i skolan oberoende av kön. 

 

2. Pojkars försämrade resultat 

Många argument till varför fler män behövs i skolan handlar om att pojkar uppvisar sämre 

resultat än flickor. Flickor gynnas av kvinnliga lärare medan pojkar gynnas av manliga lärare, där 

eleverna får högre betyg av lärare med samma könstillhörighet. Då det finns fler kvinnliga lärare 

blir pojkarna alltså missgynnade av detta. Pojkarna får även sämre motivation då det inte finns 

några manliga lärare i skolan som kan påvisa vikten av studier. 

 

3. Kompensation 

Då många barn saknar manliga förebilder i hemmen behövs de istället kompenseras med manliga 

förebilder i skolan. Detta gäller i synnerhet pojkar som utan (positiva) manliga förebilder riskerar 

att hamna snett och utanför i samhället. Skolan ska då kunna bidra med dessa positiva manliga 

förebilder som pojkarna kan se upp till och identifiera sig med.  

 

4. Status 

Genom att rekrytera fler män till lärarutbildningen och i förlängningen till skolorna ska detta öka 

läraryrkets status.  
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5. Kvinnors brister 

Denna kategori handlar om att kvinnor inte värderas lika högt som män och hur det feminiserade 

läraryrket har en negativ påverkan på eleverna (även i detta fall främst pojkar). Detta motiveras 

med att den feminiserade miljön ska missgynna pojkar då flickor har lättare att identifiera sig och 

leva upp till den kvinnliga miljön. Kvinnor kan inte heller fostra pojkar på rätt sätt, det behövs 

“manlig disciplin”. Pojkar vill inte/kan inte/ska inte underordna sig kvinnor och de kvinnliga 

lärarna kan heller inte förstå de manliga eleverna. Män behövs för att se och bekräfta pojkarna 

och de ska även undervisas på ett annat sätt, vilket tyder på att detta är en brist hos kvinnorna.  

7.1.1 Statliga dokument 

35 olika statliga dokument har här analyserats. Av dem är 12 offentliga utredningar (SOU), 19 

motioner, en proposition, en skrivelse och en rapport (se Bilaga 1). Dokumenten innehåller 1-2 

argument och blir således fler än antalet dokument. Totalt har 44 argument analyserats för de 35 

dokumenten.  

 

 

Diagram 1. Detta diagram visar den procentuella fördelningen för olika argument i statliga dokument.  

 

1. Jämställdhet 

48 %, motsvarande 21 argument, faller under kategorin Jämställdhet. Att fler män i skolan skulle 

främja jämställdhet motiveras bland annat på detta sätt: “Barn behöver både manliga och 

kvinnliga förebilder och kontakter. Förskolans, skolans och fritidsverksamhetens uppgift att 

enligt läroplanerna främja jämställdhet mellan kvinnor och män skulle underlättas om inte lärarna 

själva visade på en så sned könsfördelning.” (SOU 1999:63, 343) Högskoleverket har i sin rapport 

Man ska bli lärare! (2009:7 R, 8) liknande argument: “att barn behöver möta kvinnor och män som 

48% 

11% 

25% 

2% 
14% 

Jämställdhet

Pojkars försämrade resultat

Kompensation

Status

Kvinnors brister
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samarbetar, delar på ansvar och kompletterar varandra, för att vi på sikt ska uppnå mer jämställda 

attityder och värderingar i samhället”.  Argumenten här är att eleverna behöver både manliga och 

kvinnliga förebilder. Det är alltså inte männen i sig som är viktiga, utan att könsfördelningen 

utjämnas och att skolan präglas av jämställdhet för att kunna förmedla dessa värderingar till 

eleverna och i längden bidra till ett mer jämställt samhälle.  

 

2. Pojkars försämrade resultat 

Pojkars försämrade resultat kommer på en fjärde plats med 5 argument och 11 %. Dessa argument 

har alla även hamnat under Kvinnors brister men tar upp delar som inte handlar om de brister de 

kvinnliga lärarna har eller hur feminiseringen har en negativ effekt på eleverna: “lärarens kön 

faktiskt har betydelse för skolresultaten. Enligt denna studie får flickor högre betyg av kvinnliga 

lärare, och pojkar högre betyg av manliga lärare.” (SOU 2009:64, 172) Att pojkar får högre betyg 

av manliga lärare behöver inte betyda att detta är en brist hos de kvinnliga lärarna, endast att 

eleverna premieras av att ha lärare av samma könstillhörighet som sig själv. Dessa kategorier har 

inte slagits ihop vid räknandet av antal argument då dagstidningarna visar på ett annat resultat. 

Skulle kategorierna vara ihopslagna blir resultatet 13 argument och 25 %, det vill säga en lika stor 

del som Kompensation. 

 

3  Kompensation 

Den näst största kategorin är Kompensation med 11 argument och 25 %. Av dessa kommer endast 

ett argument från utredningar och resterande är från olika motioner. “Många barn idag saknar en 

fadersgestalt i sina liv och ibland också manliga förebilder i sin vardag då barnomsorgen och 

skolan domineras av kvinnor. Fler män bör arbeta inom skolan och barnomsorgen.” 

(1998/99:A807) Andra motioner skriver “Barn utan kontakt med sina fäder möter nästan bara 

kvinnor.” (1996/97:A819) och “Särskilt saknar många barn i dag en god relation till vuxna män” 

(1999/2000:Ub235). Enligt dessa argument är det alltså skolan som ska bidra med de manliga 

förebilderna som saknas i barnens vardag.  

 

4. Status 

Den minsta kategorin är Status som endast har ett argument, motsvarande 2 %. Detta argument 

förekommer i en utredning som angående att anställa fler män i skolan skriver: “Det kanske höjer 

läraryrkets status, men ger knappast mer kunskap i genusteori.” (SOU 2010:83, 73) Vid en första 

anblick ser fler citat ut att argumentera för att män ökar läraryrkets status men det är i själva 

verket tvärtom. I tre motioner som rör läraryrkets status uttrycks det att män bör lockas till 

skolan genom att höja läraryrkets status: “lärarna måste få ökad status och högre löner, och det är 

viktigt att poängtera att detta skulle leda till att fler män sökte sig till skola och barnomsorg.” 

(2000/01:A812) Det är alltså inte att fler män behövs i skolan som argumenteras för, utan varför 

statusen bör höjas. 
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5. Kvinnors brister 

Den tredje största kategorin är Kvinnors brister med 7 argument, motsvarande 14 %.  Dessa 

återfinns i sex utredningar och en motion. De nämns dock till största delen inte som argument 

utan som bakgrund till hur det tidigare har varit och tidigare forskning men har tagits med i 

analysen då de berör ämnet och bidrar till att ge information om var föreställningen kommer 

ifrån. En utredning skriver om hur kvinnornas position i läraryrket har sett ut: “feminisering och 

deklassering som ett problem i sig möjligt att konstatera en sedan länge.” och “väl dokumenterad 

ned- och undervärdering av kvinnors konkreta omsorgsarbete i läraryrket.” (SOU 2010:35, 12).  

 I en annan utredning beskrivs problemen med pojkars underprestation kopplat till 

feminisering på detta sätt: “skolan som en kvinnlig miljö där pojkar saknar manliga rollmodeller 

(Baagoe Nielsen, 2005) och inte på egen hand kan forma välfungerande och konstruktiva manliga 

förhållningssätt.” (SOU 2010:51, 45) Det finns således en brist hos de kvinnliga lärarna, de saknar 

något som manliga lärare istället kan bidra med och detta leder till att pojkarna missgynnas av den 

kvinnliga miljön och får sämre skolresultat än flickorna.  

 

7.1.2 Dagspress 

115 stycken tidningsartiklar som har hämtats från svensk dagspress har nedan analyserats utifrån 

ovan beskrivna kategorierna. Vissa citat som förs fram i artiklarna har flera olika argument och 

berör därför fler än en kategori. 

Diagrammet nedan visar på den procentuella fördelningen mellan olika argument som de 

analyserade tidningsartiklarna innehåller. Resultatet av den genomförda analysen visar att 

kategorierna Jämställdhet och Kompensation är de två största kategorierna. Dessa två kategorier finns 

representerade i över hälften av artiklarna i analysen, med 55 respektive 53 argument. 

Kategorierna Pojkars försämrade resultat och Kvinnors brister representeras med 16 respektive 15 

argument och kategorin Status har minst antal artiklar som bland annat berör det argumentet, 

endast 7 till antalet. 
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Diagram 2. Detta diagram visar den procentuella fördelningen för olika argument i dagspress.  

 

1. Jämställdhet 

De artiklar som innehåller argument för Jämställdhet står för 38 %. Flera av artiklarna trycker på 

det argument att både män och kvinnor behövs i skolan och att inte män skulle behövas mer än 

kvinnor. En av de intervjuade arbetar som rektor på en grundskola “Det skulle kännas otroligt 

konstigt att anställa en person på grund av kön. Jag är nöjd med min kvinnliga personal” 

(Björkman, 2011). Vidare säger också rektorn att när de anställer är det viktigaste personens 

kompetens och inte personens kön. Detta är ett argument som flera av de andra artiklarna inom 

kategorin också berör och de flesta lägger fram liknande argument. Argument som också förs 

fram under denna kategori är att skolorna bör innehålla både kvinnlig och manlig personal, detta 

för att skapa en mer jämställd arbetsplats vilket de anser skulle gynna både elever och personal.  

 

2. Pojkars försämrade resultat 

Argumentation som faller under kategorin Pojkars försämrade resultat trycker på pojkars fallande 

skolresultat och menar att fler manliga lärare behövs för att ge pojkarna samma förutsättningar 

till bra resultat som flickorna får i och med den majoritet som råder av kvinnliga lärare i 

grundskolan. “Vi kan inte ha en enkönad skolvärld. Grabbar visar inte så stort intresse för skolan, 

men med goda manliga förebilder kanske de intresserar sig mer, säger Eva Frank.” (Parnevill, 

2009).  

 

3. Kompensation 

Under kategorin Kompensation, motsvarande 36 %, är det största argumentet att det behövs fler 

män i skolan för att ersätta de dåliga manliga förebilderna. De menar även att finns det män i 
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skolan så skapas det manliga förebilder för de elever som saknar någon i hemmet eller i sin 

närmaste omgivning. “Skolan är sedan också viktig, lärare från lågstadierna kan ge små sökande 

pojkar positiva bilder av vuxna män. Skolan är också den sammanhållande mötesplatsen ända 

upp i sena tonåren.” (Elisson, 2009). 

 

4. Status 

 Den sista kategorin, Status, representerar 5 % och står för den minsta andelen av de 115 

analyserade artiklarna. Här diskuteras och argumenteras vikten av manliga förebilder och manlig 

personal för att kunna höja läraryrkets status. Flera argument säger att det är på grund av 

läraryrkets kvinnodominans som statusen anses vara låg samt har sjunkit under årtionden. 

“Manliga förebilder kan elever få på andra sätt, menar hon. Män behövs i skolan för att öka 

statusen för lärare.”   (Olsson, 2013). Om männen återigen gjorde intåg i yrket skulle status öka 

just tack vare detta.  

 

5. Kvinnors brister 

Argumenten som rör Kvinnors brister finns representerade i 10 % av samtliga artiklar. Denna 

kategori lyfter argument att manliga förebilder behövs i skolan för att tillföra egenskaper som 

kvinnliga förebilder inte anses kunna bidra med. Argumenten vill även belysa den brist på män 

som råder i den svenska skolan och vidare lyfta fram vad eleverna missar i olika områden på 

grund av den rådande kvinnliga majoriteten: “Mats Olsson, lärarutbildare på Malmö högskola, 

har sin åsikt klar. Han, som själv en gång i tiden blev inkvoterad på förskollärarutbildningen, 

anser att huvudproblemet är bristen på män i den svenska skolan, eftersom båda könen behövs i 

lika stor utsträckning. Män behövs för att se och bekräfta pojkarna, se ett behov där den 

kvinnliga läraren kanske ser ett problem. Inte för att kvinnliga lärare är sämre, betonar han och 

gör en jämförelse med polisväsendet.” (Arevik, 2011). Detta argument visar på ett av de exempel 

som flera artiklar lyfter, med fokus på de manliga förebildernas egenskaper, medan flera också 

lyfter argument som syftar, som nämnt ovan, pojkarnas fallande skolresultat, att kvinnor inte kan 

ge pojkarna rätt verktyg att lyckas i jämförelse med om de möter en manlig lärare att se upp till.  

7.2 Källor 

Källorna (se 6.1.1 Genomförande) anger vilka hänvisningar som gjorts i texten, det vill säga var 

argumenten har hämtas ifrån. Källorna kan även vara personerna som har skrivit texten, 

beroende på hur argumentet framförs. Exempel: har en privatperson skrivit en insändare till en 

tidning och använder argument som ”forskning visar på att pojkar behöver manliga förebilder”, 

utan att skriva vilken forskning detta är, hamnar detta under kategorin Källa ej redovisad. Skriver 

privatpersonen istället ”jag anser att pojkar behöver manliga förebilder” hamnar detta under 

kategorin Privatpersoner.  
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Ett annat exempel är där det i artiklar hänvisas till statliga källor, till exempel offentliga 

utredningar. Dessa hamnar då under kategorin Statlig källa och den statliga källan har inte i sin tur 

analyserats. Är det däremot en offentlig utredning som har ett argument utan att förankra det i 

något så hamnar detta under Ingen källa eller Källa ej redovisad, beroende på argumentets 

utformning.  

 

1. Privatperson 

I denna kategori ingår de personer som har skrivit insändare, ledare eller intervjuats. Det kan till 

exempel vara föräldrar, journalister eller andra som har en åsikt i frågan utan någon särskild 

expertis i ämnet.  

 

2. Vetenskaplig källa 

Här ingår alla källor som har någon slags vetenskaplig bakgrund. Personerna som har uttryckt sig 

kan vara forskare, professorer eller docenter. Källorna kan även komma från böcker, 

avhandlingar, studier och vetenskapliga artiklar som är skrivna/gjorda av någon av dessa 

personer. Dessa källor kan ha uttryckt sin åsikt i en krönika eller liknande men räknas under 

denna kategori då de anses ha vetenskaplig bakgrund i ämnet. Även PISA-undersökningar faller 

under denna kategori.  

 

3. Skolpersonal 

Dessa är förskollärare, lärare, rektorer och annan personal som har eller har haft en pedagogisk 

anställning vid en skola eller förskola. Anställda vid kommunen som har ett ansvar och kunskap 

om skolfrågor ingår även i denna kategori. 

 

4. Politiker 

Personer som uttrycker sig i sin roll som politiker, ibland annat intervjuer och motioner.  

 

5. Statliga källor 

All information som kommer ifrån Skolverket, Högskoleverket eller riksdagen, till exempel 

Statliga Offentliga Utredningar (SOU) och representanter från dessa myndigheter.  

 

6. Ingen källa 

Här finns helt enkelt ingen källa redovisad. I SOU kan detta innebära att det är något som 

utredarna har kommit fram till eller skriver om utan referenser.  

 

7. Ingen redovisad källa 

Detta är källor där det står till exempel “En studie visar…”, utan att det redovisas vilken specifik 

studie det gäller.  
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8. Övrigt 

Här ingår fackförbund, organisationer och andra källor som inte faller inom någon av de 

ovanstående kategorierna.  

7.2.1 Statliga dokument 

Samma 35 dokument har nedan analyserats utifrån argumentens källor, sammanlagt 37 stycken, 

då samma argument kan ha flera källor. 

 

 

Diagram 3. Detta diagram visar den procentuella fördelningen för olika källor i statliga dokument. 

 

1. Privatperson 

Inget av det analyserade materialet faller under denna kategori. 

 

2. Vetenskaplig källa 

Kategorin Vetenskaplig källa har 19 %, motsvarande 7 källor. De vetenskapliga källorna redovisas i 

texten med referenser eller fotnoter och förekommer endast i utredningar. “Gannerud som har 

analyserat innebörden i klasslärares könstillhörighet hävdar att” (SOU 2008:109, 180). En 

utredning redovisar en studie i USA “som visar att lärarens kön faktiskt har betydelse för 

skolresultaten. Enligt denna studie får flickor högre betyg av kvinnliga lärare, och pojkar högre 

betyg av manliga lärare.” (SOU 2009:64, 172). De vetenskapliga källorna behöver dock inte 

betyda att det finns bevis för föreställningen: “Betydelsen av lärarens egen könstillhörighet har 

ofta studerats i forskning med utgångspunkten att likhet är av godo, dvs. Kvinnor ska undervisa 

flickor och män ska undervisa pojkar för att goda resultat ska nås. Särskilt manliga förskollärare 
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och kvinnliga handledare och lärare i högskolan har uppmärksammats på detta sätt. Lärarens kön 

förefaller emellertid ha liten betydelse för undervisningens utformning eller för flickors och 

pojkars resultat.” (SOU 2008:109, 426). De flesta vetenskapliga källorna lägger fram tidigare 

forskning för att sedan motbevisa den med ny forskning.  

 

3. Skolpersonal 

Inget av det analyserade materialet faller under denna kategori.  

 

4. Politiker 

51 % av källorna, 18 stycken, kommer ifrån motioner och hamnar därför under kategorin 

Politiker, om ingen annan källa angetts i motionen. Större delen av dessa argument presenteras 

som fakta utan att några källor till argumenten redovisas. Exempel på sådana argument är:  

“Kvinnor och män tillför olika perspektiv på arbetet i skolan.” (1996/97:Ub484)  

“Det är likaså viktigt att barn i omsorg och förskola och elever i skolan möter såväl manliga som 

kvinnliga förebilder.” (2000/01:A812) 

“Barnen i förskolan ska ha både manliga och kvinnliga förebilder. Detta är speciellt viktigt för de 

barn som växer upp med en ensamstående förälder.” (2004/05:Ub4) 

“Eleverna behöver både kvinnliga och manliga förebilder i skolan.” (1996/97:Ub458) 

“Samtidigt missgynnas pojkarna av att de har så få manliga förebilder i skolan.” (1998/99:Ub246) 

Detta är alltså politikernas egna åsikter och föreställningar. Dessa argument kan ha en 

vetenskaplig bakgrund, men det redovisas inte i motionerna.  

 

5. Statlig källa 

De Statliga källorna är endast två, motsvarande 5 % och återfinns i en utredning och en motion. 

Källorna kommer ifrån en utgivning av Högskoleverket och en Departementsserie.  

 

6. Ingen källa 

Kategorin Ingen källa med 16 % och 6 dokument, har tvärtemot ingen redovisad källa alls. Dessa 

argument får därför antas vara författarnas egna ställningstaganden: “Män i förskolan är till 

exempel bra för att påvisa att kön, i sig, inte har någon betydelse för hur en pojke eller flicka ska 

forma sina förebilder.” (SOU 2004:115, 42) och “Barn behöver både manliga och kvinnliga 

förebilder och kontakter.” (SOU 1999:63, 343) Dessa citat kommer alla från utredningar. Då 

ingen redovisad källa finns går det heller inte att analysera var dessa föreställningar kommer ifrån 

i dessa fall.  

 

7. Ingen redovisad källa 

Den fjärde kategorin är Ingen redovisad källa som återfinns i tre dokument, motsvarande 8 %. I 

dessa citat finns fotnoter eller liknande men det finns ingen klar redovisning av källorna: “En ny 
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doktorsavhandling vid institutionen för internationell pedagogik, Stockholms universitet, visar 

att” (2003/04:Ub271) och “Institutet för framtidsstudier genomförde nyligen en intervju” 

(1998/99:A811). Doktorsavhandlingen som nämns går att finna men då ingen referens ges är det 

inte säkert att det är korrekt avhandling som menas. De andra källorna som är redovisade går inte 

att få reda på utan en riktig referens.  

7.2.2 Dagspress 

De 115 artiklarna har här delats upp i ovan nämnda kategorier och analyserats. Även här kan 

artiklarna ha mer än en källa och representerar således mer än en kategori. Diagrammet nedan 

visar på den procentuella fördelningen mellan olika källor som de analyserade artiklarna hänvisar 

till.  

 

 

Diagram 4. Detta diagram visar den procentuella fördelningen för olika källor i dagspress. 

 

1. Privatperson 

Diagrammet och dess data visar på att av de artiklarna som analyserats är det till den största 

andelen privatpersoner utanför politiken och skolan som intervjuats eller framför sin åsikt genom 

krönikor eller liknande, 36 % kan placeras under denna kategori och detta representerar 45 

artiklar/dokument till antalet. Ett av de argument om ämnet som förs fram av en privatperson 

lyder som följer: “Men små barn på förskolan behöver manliga förebilder, killar att se upp till.” 

(Mångård, 2012). Personen hänvisar inte till någon källa, utan detta får antas vara personen egna 

argument och åsikter i ämnet. 

2. Vetenskaplig källa 
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Under kategorin Vetenskaplig källa, som står för 4 % av materialet, innehåller alla källor 

hänvisningar till forskare eller studier där de förankrar sina argument. Ett exempel på ett sådant 

argument är: “Manliga förebilder kan elever få på andra sätt, menar hon. Män behövs i skolan för 

att öka statusen för lärare.”  (Olsson, 2013).  Detta argument framförs av en docent som i detta 

sammanhang räknas som en vetenskaplig källa, därmed inte sagt att hen förankrar detta argument 

i forskning.  

 

3. Skolpersonal 

Den kategori som innehåller källor som kan hänvisas till Skolpersonal är den näst störa kategorin 

med 32,8% och 41 till antalet. Personer som arbetar eller har arbetat i skolan har här intervjuats 

eller fört fram sina åsikter genom till exempel insändare. Inom denna kategori är det ett stort 

antal män som arbetar i skolan (d.v.s. manliga förebilder) som intervjuats om hur de upplever sitt 

arbete och varför de tror att så få män väljer att arbeta inom skolan. En förskollärare berättar: 

“För barn behöver både manliga och kvinnliga förebilder. Jag spelar till exempel mycket 

landhockey med barnen och tar med dem ut på pimplingsturer. Men jag gör också traditionellt 

kvinnliga sysslor, som att sy och väva med barnen och att diska. Därmed får barnen lära sig att 

även män kan göra de sysslorna.” (Taavo, 2009). 

4. Politiker 

En av kategorierna som källorna i artiklarna delats upp i är Politiker. Argumenten kommer från 

intervjuade politiker eller politiker som själva har skrivit artiklarna. Av den analyserade empirin är 

10 stycken av 115 hänvisade till eller skrivna av politiker, vilket motsvarar 8 % av materialet. 

“Med tanke på hur familjebildningarna ser ut i dag med många ensamstående föräldrar behövs 

kanske de manliga förebilderna inom skolan ännu mer” säger Hans Svedell, Moderaterna. 

(Sternlund, 2012). 

 

5. Statlig källa 

I kategorin Statlig källa, motsvarande 3 % hänvisar skribenten/skribenterna till en statlig rapport, 

organisation eller en person som representerar en statlig organisation. Exempel är där Skolverkets 

generaldirektör Anna Ekström intervjuats: ”En anledning kan vara att läraryrket är 

kvinnodominerat och att unga killar saknar manliga förebilder som både kan inspirera men också 

har starkare förmåga att ta itu med utlevande unga killar som är oengagerade och odisciplinerade 

och både bryter mot normer och struntar i undervisningen.” (Norra Skåne, 2012).  

 

6. Ingen källa 

Inget av det analyserade materialet från dagspress faller under kategorin Ingen källa. 

 

 

7. Ingen redovisad källa 
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Kategorin Ingen redovisad källa står för 5 % av materialet och innehåller argument från olika 

kategorier och det som placerar dessa under denna källkategori är att de inte förankrar sina 

argument genom till exempel ange var de angivna argumenten hämtats. “Undersökningar visar, 

att när representationen av det ena könet kommer under cirka 30 procent, blir det mer och mer 

obekvämt för det underrepresenterade könet, då startar flykten till andra branscher eller man tar 

sig upp i systemet, de sist manliga anställda blir rektor eller skolchef. Vill vi ha det så?”  (Fabricius 

2001). Personen hänvisar till undersökningar men det är omöjligt att veta vilka då de inte 

redovisas i artikeln.  

 

8. Övrigt 

Kategorin Övrigt, som bland annat representerar fackförbund samt organisationer som 

Klassmorfar står för 11,2% av det analyserade materialets källhänvisningar. Skribenten hänvisar 

till siffror som organisationerna/förbunden publicerat eller till personer som är kopplade till 

organisationerna/förbunden och deras argument. Dessa personer har också citerats i flera av 

artiklarna. Ett exempel är där lärarförbundets ordförande i Östersund har intervjuats: “Vi kan inte 

ha en enkönad skolvärld. Grabbar visar inte så stort intresse för skolan, men med goda manliga 

förebilder kanske de intresserar sig mer säger Eva Frank” (Parnevill, 2009).  

7.3 Jämförelse 

Nedan har resultaten från dagspress och statliga dokument jämförts. 

7.3.1 Argument 

 

Diagram 5. Detta diagram visar fördelningen av argument bland statliga dokument och dagspress. 
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Som diagrammet visar hamnar de olika kategorierna storleksmässigt i samma ordning för både 

dagspress och statliga källor. De största skillnaderna finns i Jämställdhet som har 48% i statliga 

dokument respektive 38% i dagspress, och Kompensation som har 25 % respektive 36 %. I 

dagspressen är Kompensation och Jämställdhet nästan lika stora, medan Jämställdhet i statliga 

dokument är betydligt större än kategorin Kompensation. 

 

7.3.2 Källor 

 

Diagram 6. Detta diagram visar fördelningen av källor i statliga dokument och dagspress. 

 

Källorna visar på stora skillnader mellan statliga dokument och dagspress. I de statliga 

dokumenten är Politiker och Vetenskaplig källa de största kategorierna, medan det i dagspress är 

Privatpersoner och Skolpersonal som dominerar.  

 De största källorna är: Privatpersoner (34 %), Vetenskaplig källa (31%), Övrigt (11%), Politiker (8%). 

För att se vilka aktörer som företräder de olika kategorierna så största källornas argument 

analyserats. Då flest dagspressartiklar har analyserats blir källorna från dessa av förklarlig 

anledning störst.  
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7.3.3 Argument hos de största källorna 

 

Diagram 7. Detta diagram visar fördelningen av argument bland de största källorna.  

 

Jämställdhet och Kompensation är de kategorier med flest argument i samtliga källor men 

Kompensation är det överlägset största argumentet hos privatpersoner där istället Jämställdhet 

kommer på en andraplats. Jämställdhet är det största argumentet hos politiker med över 50 %. 

Skolpersonal ligger strax under 50 %, övrigt på 40 % och under 30 % hos privatpersoner. Detta 

tyder på att det är en stor fråga inom politiken men mindre viktig hos privatpersoner. Pojkars 

försämrade resultat ligger under 10 % hos alla grupper och kan därför inte anses som ett speciellt 

viktigt argument hos någon av grupperna. 

 Kompensation har strax över 30 % hos skolpersonal, 35 % hos övrigt, 40 % hos politiker och 

nästan 50 % hos privatpersoner. Privatpersonerna argumenterar alltså för att barnen behöver 

kompenseras i skolan med frånvarande manliga förebilder i hemmen, något som skolpersonalen 

inte håller med om i lika stor utsträckning. Status är viktigast bland de i kategorin övrigt, av dessa 

är alla representanter för Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund.  

 Kvinnors brister är en liten kategori där den ligger strax över 10 % hos skolpersonalen, strax 

under hos privatpersoner och på ca 5 % hos övrigt. Ingen av politikerna har använt detta som ett 

argument för fler män i skolan.  

7.4 Slutsatser 

Resultaten visar att det finns många olika föreställningar om varför det behövs fler män i skolan. 

Exempel på dessa är att pojkar uppnår sämre resultat i skolan med endast kvinnliga lärare, att de 

behövs för att öka jämställdheten och att barn utan manliga förebilder i hemmet istället ska få 
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dessa via skolan. Det finns ingen större skillnad mellan dessa föreställningar i dagspress och 

offentliga dokument, de flesta argument finns representerade i båda kategorierna. De som 

framför dessa argument är till störst del politiker och privatpersoner. Mycket få vetenskapliga 

argument anförs bland de statliga dokumenten, de flesta som används motbevisas sedan med 

nyare vetenskap och andra argument. I dagspress representeras de vetenskapliga argumenten i de 

flesta fall av forskare eller liknande som intervjuats. Argumenten blir därför inte alltid direkt 

förankrade i forskning.  
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8 Diskussion 

8.1 Argumenten – vad säger de? 

Jämställdhet är det argument som används mest i både dagspress och statliga dokument. De som 

anser att fler män i skolan gynnar jämställdheten menar bland annat att barn behöver förebilder 

av båda könen och att det är bra för eleverna att se att män kan ha traditionella kvinnoyrken. Det 

ska även vara bra att eleverna får möta både män och kvinnor, ju jämnare könsfördelning desto 

mer jämställt. Enligt Hirdmans genussystem (Hirdman 1988) upprätthålls mannen som norm 

genom dikotomin mellan män och kvinnor. Genom att öka antalet män i skolan skulle 

isärhållningen inte vara lika stor och detta borde således leda till positiva konsekvenser för 

kvinnor.  Samtidigt så stärker detta Connells maskulinitetsteori (Connell 1995) om hegemoni. 

Om fler män behövs så legitimerar detta patriarkatet och männens överordning över kvinnorna 

genom att det är det just fler män som behövs, inte fler vuxna.  

 Tanken om fler män behövs i skolan för att öka jämställdheten och bryta könsrollerna är ur en 

jämställdhetssynvinkel god men Hjalmarssons (2012) forskning visar på att det istället kan vara 

motsatsen som sker. Enligt författaren tar de män som arbetar inom skolan på sig de traditionellt 

manliga, fysiska uppgifterna inom skolan som kvinnorna tidigare gjort utan männen. Detta tyder 

alltså på att anställning av fler män i skolan, trots goda avsikter, ändå kan leda till ett 

upprätthållande av genusstrukturen.  

Den näst största kategorin, Kompensation, har en ännu tydligare koppling till teorierna. Enligt 

kompensationsargumentet behöver barn, speciellt pojkar, manliga förebilder för att inte hamna 

snett. Detta innebär, precis som Hirdman och Connell menar, att det är mannen som är norm. 

Det är alltså inte tillräckligt med att eleverna har kvinnliga förebilder, även om de är bra sådana, 

de måste även kompenseras med manliga förebilder vilket torde leda till ett upprätthållande av 

könsrollerna, eller genussystemet. Enligt genussystemet formas pojkar och flickor in i olika roller 

och genom att motivera anställningen av fler män i skolan med att pojkar behöver dessa manliga 

förebilder innebär det även att de ska formas efter den manliga rollen.  

Trots att tidigare forskning (Drudy et al.) visar på att pojkars sämre skolresultat ofta kopplas 

ihop med bristen på manliga förebilder så visar våra resultat på att detta inte är en utbredd 

föreställning hos någon av källorna. Drudy menar även att det inte endast går att skylla på bristen 

av manliga förebilder utan att även andra faktorer måste tas med i beräkningen. Detta är något 

som argumenten inte nämner, där är det endast de männens frånvaro som leder till de dåliga 

resultaten, dock förklaras det inte närmre hur detta skulle bidra till att pojkarna får sämre resultat. 

Även denna föreställning kan antas ha sin grund i mannen som norm då skolan i stort sett endast 

hade manliga lärare fram till feminiseringen av läraryrket tog fart på 1800-talet (Florin 1987).  
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 Med undantag för Jämställdhet, kan alla kategorier (trots kategorin Kvinnors brister) på något vis 

härledas till kvinnors brister. Om pojkar blir utagerande på grund av avsaknad av manliga 

förebilder så är det något som saknas hos kvinnorna. Om pojkars resultat sjunker beror det på att 

kvinnor inte kan undervisa pojkar på rätt sätt. Om läraryrkets status är låg beror det på att 

kvinnoyrken och således kvinnorna har en lägre status.  

8.2 Argumenten – var kommer de ifrån? 

Resultaten visar att det är privatpersoner, skolpersonal, politiker och organisationer/fackförbund 

som i störst utsträckning uttalar sig om att fler män behövs i skolan. Mycket få argument i 

empirin förankras i vetenskapliga källor. Det finns många åsikter om att fler män behövs i skolan 

men enligt tidigare forskning och resultaten från analysen finns det alltså mycket få vetenskapliga 

bevis på att detta stämmer utan är istället en föreställning som har sin grund i patriarkatet och 

mannen som norm. De flesta uttrycker en personlig åsikt om varför det behövs fler män i skolan 

utan att hänvisa till forskning som säger detta. Föreställningen befästs därmed men blir inte mer 

än just en föreställning uttalad av personerna.  

Det kan antas att dagspress har en större påverkan på befolkningen än vad statliga dokument 

har. Det är därför intressant att se hur den största källan i dagspress är privatpersoner och 

skolpersonal som inte redovisar några vetenskapliga belägg, utan endast sina egna åsikter. Även 

om skolpersonalen kan anses ha en “trovärdig” åsikt i frågan då de arbetar i skolmiljön och med 

elever så är det trots allt deras personliga åsikt som uttrycks om vad de anser vara anledningen till 

att fler män behövs i skolan.  

Som resultaten visar finns det ett antal olika argument om varför det behövs män i skolan. 

Oberoende av vad argumenten är så bidrar dessa till att upprätthålla föreställningen om att det 

behövs fler män i skolan. Föreställningen uttrycks från många olika håll – privatpersoner, 

politiker, skolpersonal m.fl. men det är få av dessa som redovisar varifrån de fått denna 

föreställning och det blir därför svårt att veta hur föreställningen har uppstått. Dock visar tidigare 

forskning och teorier på hur mannen är norm, kvinnor är underlägsna och det är mannen som 

norm som ska upprätthållas. Genom feminiseringen av läraryrket blir mannen inte längre normen 

i skolan och för att upprätthålla mannen som norm måste alltså fler män in i skolan igen.  

8.3 Pedagogiska konsekvenser 

Som resultaten visar anser vissa att en pedagogisk konsekvens av få män i skolan bidrar till 

pojkars försämrade skolresultat. Viss forskning pekar på att pojkar får bättre resultat med en 

manlig lärare och att flickor får bättre resultat med en kvinnlig lärare samtidigt som annan 

forskning motsätter sig detta.  

Ytterligare en pedagogisk konsekvens kan vara att män anställs på grund av sitt kön och inte 

på grund av sin pedagogiska kompetens, endast för att få in fler män i skolan. 
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9 Konklusion 

Syftet med denna uppsats var att analysera förekomsten av föreställningen om behovet av män i 

skolan. Det argumenteras för behovet av fler män i skolan i både dagspress och statliga 

dokument men slutsatserna visar att föreställningarna i stor mån inte är förankrade i några 

vetenskapliga argument. De flesta som kommer till tals i ämnet i dagspress är privatpersoner, 

vilket vi finner intressant då vi anser att detta är dessa argument som då når fram till flest 

personer. Det är alltså privatpersoner, utan någon expertis i ämnet, som upprätthåller och för 

vidare föreställningen. Detta är inte något som förvånar oss, innan vi påbörjade uppsatsen hade 

vi själva en bild av att argumenten för fler män i skolan saknar grund. Vi hade dock hoppats att 

detta skulle motbevisas genom studien men istället förstärktes denna bild.   

Fler män ska höja statusen, fler män ska få bukt med stökiga elever, fler män ska skapa 

förutsättningar för pojkars lärande. Genom att säga att fler män behövs i skolan är det 

underförstått att kvinnor inte ”duger”. Jämställdhetsargumentet är egentligen det enda argument 

som inte underminerar kvinnor i skolan utan har ett annat syfte med att öka männen i skolan. Ett 

intressant resultat är att så många anser att fler män behövs i skolan för att barn saknar manliga 

förebilder i hemmen. Om manliga förebilder behövs, är det då verkligen skolans uppgift att bidra 

med dessa? 

9.1 Vidare forskning 

För att forska vidare i detta ämne kan observationer eller intervjuer vara aktuella för att skapa en 

djupare förståelse för hur män i skolan upplever sin roll samt hur deras roll uppfattas av andra. 

Analysen av materialet skulle även kunna fördjupas genom att exempelvis se om det är män eller 

kvinnor som uttrycker sig och om deras föreställningar skiljer sig åt. Analysen skulle även kunna 

göras djupare genom att källorna till argumenten analyseras ytterligare, till exempel genom att 

skapa fler underkategorier.  
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