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Abstract
Syftet med detta arbete är att försöka ta reda på om det finns några skillnader mellan kvinnliga och manliga lärares
ledarstil i klassrummet och om eleverna uppfattar det. Bakgrunden till arbetet är att antalet män i skolan är lågt i
förhållande till antalet kvinnor. Ur ett historiskt perspektiv har läraryrket förändrats från att ha varit ett typiskt
mansdominerat yrke till att domineras av kvinnor. Arbetet belyser en lärarens uppgift som ledare och vad det innebär.
I litteraturgenomgången framgår att både män och kvinnor behövs i skolan som goda förebilder för eleverna och att
det finns skillnader mellan kvinnor och män. Könsrollerna ligger till grund för skillnaderna mellan kvinnliga och
manliga ledare respektive lärare. Skillnaderna framställs dock i stereotypa egenskaper för respektive kön. För att få en
bild av vilka skillnader som finns mellan kvinnliga och manliga lärare har det gjorts en observationsstudie av två
manliga respektive kvinnliga lärare. Utifrån denna går ej dra några generella slutsatser. Studien bekräftar dock på
vissa punkter de egenskaper som anses vara typiska för respektive kön i litteraturgenomgången. Arbetet består även
av en kvalitativ studie i form av intervjuer med sex flickor och sex pojkar i årskurs nio. Målet med intervjuerna var att
försöka ta reda på om eleverna uppfattar några skillnader mellan de kvinnliga och manliga lärare som de haft under
sin skolgång. Av intervjuerna framgår att eleverna har haft både manliga och kvinnliga lärare som de anser varit bra
och att de flesta av eleverna anser att det inte spelar någon roll om de har en manlig eller kvinnlig lärare. Vidare visar
resultatet av intervjuerna att eleverna uppfattar att kvinnliga lärare bryr sig mer om eleverna och kan anpassa
undervisningen bättre till elevernas individuella behov och att manliga lärare har lättare att hålla ordning i klassen.
Eleverna anser att både kvinnliga och manliga lärare har positiva egenskaper. Utifrån detta anser jag att det finns ett
värde i att försöka jämna ut fördelningen mellan kvinnliga och manliga lärare i grundskolan.

Nyckelord
Keyword
Kvinnligt, manligt, lärare, ledarskap, könsroller



3

Innehållsförteckning

Inledning                                                                                                            2

Syfte och problemformulering                                                                         3

Litteraturgenomgång                                                                                        4
Lärarens uppgifter som ledare                                                                        ____________ 4

Kontroll                                                                                             5
Motivation                                                                                         6
Gruppering                                                                                        7
Individualisering                                                                               7

Olika typer av ledare                                                                                                               8
Historiskt perspektiv över fördelningen av kvinnor och män inom skolan                           9
Varför behövs män i skolan?                                                                                                11
Kvinnliga och manliga egenskaper                                                                                       12
Manligt och kvinnligt ledarskap                                                                                           14

   Kvinnor och män som lärare                                                                                                 17
Vilka egenskaper har en bra lärare?                                                                                      20

Metod                                                                                                           22
Val av metod                                                                                                                         22
Urval                                                                                                                                     22
Föreberedelser                                                                                                                       23
Genomförande                                                                                                                      24
Metoddiskussion                                                                                                                   25

Resultat                                                                                                        26
Resultatredovisning av observationer                                                                                   26
Resultatredovisning av intervjuer                                                                                         29

Fråga 1)                                                                                                                            29
Fråga 2)                                                                                                                            30
Fråga 3)                                                                                                                            31
Fråga 4)                                                                                                                            31
Fråga 5)                                                                                                                            32
Fråga 6)                                                                                                                            32
Fråga 7)                                                                                                                            33
Fråga 8)                                                                                                                            34
Fråga 9)                                                                                                                            34
Fråga 10)                                                                                                                          35

Diskussion                                                                                                   36
Fortsatt forskning________________________________________________________ 39

Referenslitteratur                                                                                         40



4

Inledning

Situationen för lärare i skolan har under de senaste åren varit under debatt vid en
mängd tillfällen. Bland politiker diskuterades skolans situation främst vid det
senaste valet men bland  massmedierna anses det fortfarande som en intressant
fråga. En av de artiklar som jag senast läst handlade om att det var för många
kvinnor i skolan i förhållande till antalet män.
Detta faktum noterade jag speciellt vid min praktik i en klass med elever i år
fyra och fem på en skolan som har elever från år ett till och med sex. Där var en
av tio lärare man.

I media beskrivs hur allt mer män försvinner ur barn och ungdomars vardagsliv
genom bland annat skilsmässor där barnen oftast bor hos mamman efter
skilsmässan. Som om detta inte var tillräckligt så minskar antalet män inom
skola och barnomsorg och antalet sökande män till lärarutbildningen är lågt.

Det är allmänt känt hur viktigt det är att pojkar och flickor får möta goda vuxna
förebilder att identifiera sig med för att själva kunna utveckla och finna sin egen
identitet. Därför kan det ju vara bra om de barn som inte får denna förebild i
hemmet får den inom skolan. Detta är en bra anledning till att det bör vara en
jämn fördelning av kvinnliga och manliga lärare på en skola. Kvinnor och män
har många olika egenskaper som tillsammans ger en bra kombination. I detta
arbete ska jag försöka utreda om det finns några skillnader mellan män och
kvinnor när det gäller ledarskap och om eller hur eleverna uppfattar dessa
eventuella skillnader.
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Syfte och problemformulering

Jag är intresserad av olika ledarstilar bland lärare,  hur vanliga de är och hur de
verkar i klassrummet. Dagens debatt kring bristen på manliga lärare har gjort
mig nyfiken på vad som eventuellt skiljer manliga och kvinnliga lärare åt när det
gäller ledarskap. Jag hoppas kunna få fram ett resultat som visar om det finns
några skillnader och om det finns det, visa på vilka effekter detta har vid t ex att
hålla ordning i klassen och lösa konflikter.
Jag är också intresserad av hur eleverna ser på manligt och kvinnligt ledarskap
när det gäller t ex ledarstilar och lösa konflikter.

De frågor jag söker svar på är följande:
- Finns det några skillnader mellan kvinnor som lärare och män som lärare när

det gäller ledarskap i klassrummet?

- Uppfattar eleverna att det finns skillnader mellan män och kvinnor som lärare
när det gäller ledarstil?
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Litteraturgenomgång

Att vara lärare är att vara ledare. Det kan vara ett stimulerande och utvecklande
arbete, men det är inte enkelt.
En lärare är vad man kallar för en formell ledare, det vill säga en ledare som
blivit tillsatt av en högre instans t ex skolledningen utser en lärare till ledare för
en klass. En skolklass tillhör en kategori av grupper som kallas för tvångsgrupp.
En tvångsgrupp är en grupp där medlemmarna inte själva har valt att ingå i, och
där personerna i gruppen ej kunnat påverka valet av ledare. Det faktum att
medlemmarna i en så kallad tvångsgrupp inte har valt ledaren kan leda till att
den formella ledaren blir ifrågasatt och utmanas av vissa medlemmar i gruppen
(Maltén, 1992).
Det är den formella ledaren som ska bestämma de formella normerna/reglerna i
en grupp/ i klassrummet. Självklart kan den formella ledaren bestämma
normer/regler tillsammans med gruppen. Den formella ledaren bör även
bestämma över de informella normerna (seder och bruk). Om den formella
ledaren misslyckats med att bli accepterad som ledare av en grupp pga. att
ledaren inte klarar av sitt arbete så ifrågasätts och utmanas den formella ledaren
av en så kallad informell ledare. Den informella ledaren finns ofta  i alla
grupper. Ofta kan man se flera informella ledare bland eleverna i en klass. Det är
viktigt att man som lärare kan hitta dem i en klass och få dem på sin sida, så att
normerna i klassen är samma som lärarens och på så sätt underlätta arbetet i
klassen. Det bästa är naturligtvis att den formella ledaren och den informella
ledaren är samma person (ibid.).

 Lärarens arbete som ledare innebär liksom för många andra ledare inom andra
områden än skolan att han/hon ska fungera tillsammans med andra, planera och
sätta mål, organisera och instruera både för att klassen eller gruppen ska trivas,
kunna samarbeta och nå de uppsatta målen med t ex ett arbetsområde. För att
kunna undersöka och förstå om det finns några skillnader mellan män och
kvinnor när det gäller ledarskapet i klassrummet anser jag att man först måste
klargöra lärarens uppgifter som ledare i klassrummet.

Lärarens uppgifter som ledare

Christer Stensmo ger i sin bok ”Ledarskap i klassrummet” (1997) lärare två
olika roller i klassrummet: att undervisa samt att leda och organisera
verksamheten så att bästa möjliga förutsättningar finns för lärande. Stensmo
delar in och beskriver fem huvuduppgifter för ”classroom management” som är
ett internationellt begrepp som på svenska närmast kan översättas till ledarskap i
klassrummet.
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Lärarens fem uppgifter för ledarskapet i klassrummet är kontroll, motivation,
planering, gruppering och individualisering och dessa har ett starkt samband
vilket nedanstående modell vill visa.

Figur 1. Ledarskapets kontext enligt Stensmo (1997) sid. 15

Här följer en förklaring till Stenmos modell över lärarens uppgifter.
För att en lärare ska lyckas med sina uppgifter så är planering av arbetet en
förutsättning. Planering tar mycket tid av en lärares tid och sammanbinder de
övriga uppgifterna. Vid planeringen av lektioner måste läraren tänka på en rad
faktorer som påverkar genomförandet av och möjligheten att nå det uppsatta
målet med en lektion eller ett arbetsområde. Exempel på faktorer som lärare
måste tänka på vid planering är hur lång tid man har till sitt förfogande, hur
klassrummet är utformat och antal elever i klassen.

Kontroll

Hur en lärare lyckas genomföra sin planering är beroende på hur läraren
upprätthåller kontrollen i klassrummet. I begreppet kontroll inbegriper Stensmo
hur regler bestäms och efterlevs i klassrummet. Disciplinen är också något som
Stensmo räknar till kontroll och som han anser att alla lärare bör reflektera över.
God disciplin innebär för Stensmo ordning och gott uppförande vilket innebär
att eleverna tar ansvar och sköter sitt arbete och är trevliga mot varandra och
läraren. I klassrummet bör finnas klara regler enligt Stensmo och alla måste
känna till vad som händer om man inte följer dessa.

I en artikel skriven i tidskriften Nordisk pedagogik nr 1 (1997) av Ingrid
Carlgren redogörs för hur Denscombe (1985) delar in lärarens strategier för att
upprätthålla kontroll i klassrummet. Denscombe (1985) delar in dessa strategier
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i tre kategorier: 1) dominering; 2) ko-optering; samt 3) classroom work
management.
 Domineringsstrategierna bygger på den auktoritet som skolan ger läraren. De
består av regler, ritualer och disciplin. Arbetet i klassrummet är strukturerat och
läraren sätter tydliga gränser. Elevrena underordnas läraren. Ordningen
uppehålls genom att belöna och bestraffa eleverna.
Ko-optering innebär att läraren involverar eleverna och deras intressen i
skolarbetet för att upprätta kontroll. Läraren vädjar till eleven att ta kontroll över
sig själv. Denscombe (1985) beskriver fyra olika ko-opteringsstrategier:
Demokratisering innebär att eleverna är med i beslutsfattandet. Detta gör det
svårt för eleverna att opponera sig, eftersom besluten är fattade gemensamt.
En annan strategi är att resonera och argumentera, det vill säga läraren
diskuterar vilka konsekvenser en elevs beteende får för de andra i klassen. Den
tredje ko-opteringsstrategin är att läraren använder elevernas egna intressen i
undervisningen. Den fjärde är vänlighet som innebär att läraren får god kontakt
med eleverna till exempel genom att använda humor.
Classwork management innebär att läraren organiserar arbetet i klassrummet så
att det driver sig självt. Kontrollen upprätthålls genom att eleverna är sysselsatta
och att arbetsformen gör att de känner att de går framåt. Det blir
arbetsorganisationens krav som gör att eleverna måste vara ordningsamma under
lektionen.
Hur man som lärare upprätthåller ordning/disciplin i klassrummet speglar vilken
typ av ledare man är. Olika typer av ledare beskrivs senare.

Motivation

För att eleverna ska vilja lära sig något så måste de vara motiverade. Det är då
lärares arbete att få eleverna motiverade. För att få eleverna nyfikna på att lära
sig nya saker så måste först de grundläggande behoven enligt Maslows
behovshierarki ,  (Maltén, 1992), av  t ex trygghet i klassrummet vara uppfyllda.
Som lärare måste man utgå från gruppens behov, intressen och önskningar. I och
med att läraren blir medveten om dessa så är det lättare att stärka gruppens
motivation och inlärning. Samtidigt som läraren måste vara lyhörd och lyssna på
eleverna så måste det också finnas normer och regler som styr verksamheten
(Nilsson, 1993).

Vidare är det viktigt för motivationen att målen med t ex ett arbetsområde är
klara för eleverna. Lärarens uppgift är att göra målen tydliga och även rimliga
för eleverna att nå. För att eleverna ska känna att målen är värdefulla och berör
dem samt vilja uppnå dem bör läraren bestämma dem tillsammans med eleverna
(Stensmo, 1997).



9

Svårighetsgraden på uppgifter som eleverna får påverkar också motivationen.
Genom att lösa uppgifter med successivt ökad svårighetsgrad, ökar
förhoppningsvis elevens självkänsla och därmed prestationsmotivationen (ibid.).

Gruppering

En lärare kan ofta välja vilken slags gruppkonstellation som han/hon tycker är
lämplig att arbeta med i en klass. De vanligaste är helklassgruppering,
nivågruppering och grupparbete. Lärarens uppgifter i de olika grupperna skiftar
från att vara den som garanterar ordningen, förmedlar kunskap och
sammanfattar åsikter i helklass till att ge stöd, feedback och observera olika
gruppers arbete vid grupparbete (ibid.).

Läraren har stort ansvar för hur grupprocesserna och inlärningen i grupperna
fungerar. Lärarens uppgift är komplicerad eftersom läraren som ledare inte bara
ska observera grupprocesserna utan även medverkar i dessa processer. Detta gör
att en av de viktigaste egenskaperna för en lärare är att ha kunskap om och
erfarenhet av grupprocesser (Angelöw och Jonsson, 1990).

Individualisering

I Lpo 94 står det att läraren skall planera och genomföra sin undervisning så att
den är:

”Anpassad till varje enskild elevs behov, förutsättningar och
tänkande och organisera arbetet så att varje elev utvecklas efter sina
egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda sina egna
behov.”

Detta innebär att läraren måste  försöka anpassa undervisningen till varje elev
när det gäller sättet på vilket eleven ska arbeta, hur lång tid eleven ska få på sig
att göra en viss uppgift och att eleven ska få välja arbetsuppgift efter intresse.
Detta är en väldigt svår uppgift som lärare har med tanke på att det ofta är för
många elever i varje klass och antalet lärare är lågt. Forskningen kring
individualisering har visat att lärare generellt inte har tid att individualisera
undervisningen som det är tänkt i läroplanen (Charles, 1984).
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Olika typer av ledare

Det finns flera vedertagna teorier kring ledarroller och olika ledarstilar som
ledare arbetar efter för att utöva påverkan på andra människor. Dessa teorier
grundar sig på olika metoder som olika ledare har tillämpat och vilken framgång
de har haft. De tidigaste forskningsinsatserna kring ledare beteende gjordes av
Lewin och Lippit (1938, 1940)(se Maltén, 1992). Forskningen gav en indelning i
tre olika typer av ledare.

Den auktoritära ledaren:
Styr sin grupp ensam och tillåter inte att någon ifrågasätter beslut som fattas.
Han/hon styr gruppmedlemmarna i detalj utan att motivera, informera eller
rådfråga gruppmedlemmarna. Den auktoritära ledaren har behov av att hävda sig
själv och är intolerant mot andra.

Låt -gå -ledaren:
Är passiv och lämnar gruppen åt sig själv och låter den göra som den vill, när
och på gruppens eget sätt. Låt -gå -ledaren är bara aktiv på gruppens uppmaning.

Den demokratiska ledaren:
Låter gruppmedlemmarna ta ansvar och vara med vid planering och ser till att de
är medvetna om målet. Han/hon är öppen för andra åsikter och har inget emot att
diskutera fram olika handlingsalternativ istället för att bara bestämma allt själv.
Den demokratiska ledaren finns alltid till hands för att stödja gruppen och
arbetar för en miljö där alla vågar säga sin mening.

Forskningen kring olika ledarstilar visar att resultatet i grupper ledda av olika
ledare skiftar. De auktoritärt ledda grupperna producerar oftast mest, om man
ser på kvantitet. De demokratiskt ledda visar däremot ett bättre resultat när det
gäller kvalitet.

Maltén påpekar att valet av ledarstil är beroende av faktorer som till exempel
vilken uppgift som ska genomföras, hur mycket tid man har till förfogande och
gruppens sammansättning.
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Historiskt perspektiv över fördelningen av kvinnor och män inom skolan

På arbetsmarknaden kan man se en kraftig dominans av män inom till exempel
teknologi och databranschen och kvinnor är en övervägande majoritet inom vård
och omsorg.
Inom skolans värld har historiskt sett skett en radikal förändring när det gäller
fördelningen av kvinnor och män (Hartman, 1995). Till en början dominerades
skolan av män på alla nivåer. Männen ansågs inneha bättre egenskaper när det
gäller att kunna undervisa, uppehålla disciplin och agera som ledare. Men med
tiden blev skolan också en arbetsplats för kvinnorna, vilket bland annat
förklarades med lärarbrist, folkskolans långa uppbyggnadsperiod och kvinnornas
inträde på arbetsmarknaden. Till en början så kunde man se att kvinnor endast
undervisade de yngre eleverna, småskoleklasserna, och de männen undervisade
de äldre, folkskoleklasserna. Undan för undan tog kvinnorna också
folkskolläraryrket i anspråk. Lärarpositioner med hög status representerades av
de manliga lärarna och de positioner med låg status innehades av de kvinnliga
lärarna. Lärarkårens uppbyggnad blev allt mer hierarkisk, vilket avspeglades i
löneförhållandena. Hartman (1995) skriver att trots att dagens skola är
dominerad av kvinnor så tycks det mesta på ske männens villkor. Det tycks dock
ej längre vara fallet. Enligt Hartman (1995) är det mycket vanligt att
befattningar som skolchefer och skolledare innehas av män. Statistiken för
1998/99 visar att det av totalt 4555 rektorer i Sveriges skolor så är 2420 av dem
kvinnor. Antalet kvinnor som är rektorer är alltså cirka 53 procent.

Statistiken visar att den svenska grundskolan domineras av kvinnliga lärare.

Antal tjänstgörande lärare 1998:

Tabell 1.
Antal tjänstgörande
lärare 1998
Totalt därav

Män Kvinnor

Lärarkategorier

Samtliga lärare 82 176 21 823 60 353

därav
   Lågstadielärare 17 744 408 17 336

Mellanstadielärare
15 398 4 368 11 030

   Grundskollärare 1-7 4 936 904 4 032
   Grundskollärare 4-9 5 112 2 157 2 955
   Lärare i specialpedagogik 7 244 1 378 5 866
   Adjunkter/ämneslärare 11 196 4 742 6 454
   Tvåämneslärare 1 052 438 614
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   Hemspråkslärare 1 990 760 1 230
   Lärare i idrott 3 261 1 738 1 523
   Lärare i musik 1 819 838 981
   Lärare i bild 1 194 421 773
   Lärare i trä- och metallslöjd 2 764 2 678 86
   Lärare i
textilslöjd

2 772 5 2 767

   Lärare i hemkunskap 1 785 20 1 765
   Lärare i barnkunskap 29 2 27
   Övriga lärare 3 880 966 2 914

(Skolverket, Skolan i siffror 1998: Del 2. Rapport 148. Elever och lärare.
Stockholm 1998)

De kvinnliga lärarna utgör ungefär 73 procent av det totala antalet lärare i
grundskolan. På lågstadiet och mellanstadiet är de kvinnliga lärarna över 80
procent av lärarna. På högstadiet är fördelningen mellan kvinnliga och manliga
lärare jämnare än på de lägre stadierna. De manliga lärarna utgör cirka 40
procent på högstadiet.
 
I Sverige finns en jämställdhetslag (SFS 1992), som reglerar jämställdheten i
arbetslivet. Lagen är könsneutral, det vill säga lika för båda könen. Enligt
jämställdhetslagen (ibid.) är alla arbetsgivare med fler än 10 anställda skyldiga
att upprätt en jämställdhetsplan varje år. Vid nyanställning ska en arbetsgivare
sträva efter att jämna ut fördelningen mellan könen på arbetsplatsen. Överför
man denna lag på skolan så är det rektorns ansvar att se till att könsfördelningen
bland personalen är så jämn som möjligt.

I rapporten ”Jämställd 2000” (Länsstyrelsen i Stockholms Län 1996) läggs
förslag till en jämställdhetsstrategi inom till exempel skola, näringsliv, hälso-
och sjukvård. Målet med denna strategi är bland annat att försöka ändra de val
som elever gör i skolan så att fler pojkar/män söker sig till arbete inom skolan
samt att få fler flickor/kvinnor intresserade av IT och teknik.
Jämställdhetsarbetet i skolan sägs länge varit inriktat på att få flickor
intresserade av teknik. Pojkarna däremot har inte uppmärksammats på samma
sätt och deras traditionella val har inte betraktats som ett lika stort problem.
Rapporten tar upp problemet att så få män söker sig till lärarutbildningen. För att
försöka ändra de traditionella val som elever gör utbildar man lärare och
syokonsulenter till hur de kan stödja val som ej är traditionella.
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Varför behövs män i skolan?

Björn Flising (Flising, 1994), pedagog vid Göteborgs Universitet har listat upp
ett antal argument för varför det behövs både män och kvinnor inom
barnomsorgen. Blank och Palmqvist (1998) anser att dessa argument även är
relevanta inom skolans värld. Listan med argument varför både kvinnor och män
behövs inom barnomsorg och skola följer här:

• Det är viktigt att få möta både kvinnor och män i det dagliga livet.
• Det är både för identitetsutvecklingen och social utveckling viktigt med

levande förebilder av eget kön och möjligheter att relatera sig till motsatta
kön.

• Kvinnor och män som förebilder vägleder genom normer, etik, regler med
mera.

• För att på sikt utveckla mer jämställda attityder och värderingar samhället,
behöver barnen tidigt möta kvinnor och män som samarbetar, delar på ansvar
och kompletterar varandra.

• Det blir ett bredare innehåll och högre kvalitet i verksamhet, service och
utbud.

• De ser arbetssätt, problemlösning och beslutsfattande på olika sätt, vilket ger
effektivare arbetsplatser om de arbetar sida vid sida.

• Kvinnor och män har olika språk, vilket ger en bredare kommunikation och
ett rikare språk.

(Blank och Palmqvist 1998 s. 12)

Bertil Nordahl har arbetat som grundskollärare i Danmark i 15 år och sedan
1991 ägnat sig åt författarskap på heltid. Han är en av Danmarks mest
efterfrågade debattörer av manligt respektive kvinnligt. En undersökning i
Danmark visar att cirka 72% av lärarna är kvinnor, och detta anser Nordahl
(1994) är ett stort problem. Nordahl redovisar inte när denna undersökning är
gjord. På grund av att det är så få män i skolan så möter eleverna nästan bara
kvinnliga lärare under sina första sex år i skolan. Nordahl (ibid.) talar om det
faderlösa samhället, som är ett fenomen  i vår moderna tillvaro idag.
Skilsmässor är en av orsakerna till männens frånvaro i barnens liv. I och med att
alltför många barn saknar en närvarande pappa i vardagen så mötet de bara ett
kvinnligt sätt att tänka, agera och undervisa på. Hans främsta oro rör pojkarna i
skolan som även behöver möta och erfara hur ett manligt förhållningssätt till
livet kan se ut. Liksom pojkar behöver en god manlig förebild som de kan
identifiera sig med så behöver även flickor uppleva ett gott manligt förhållnings
sätt så att de kan integrera de manliga sidorna i sin egen personlighet (ibid.).
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Kvinnliga och manliga egenskaper

Det finns flera olika åsikter om vad som är typiskt manligt respektive kvinnligt.
En åsikt är:

”- Hur vi beter oss beror på en kombination av biologi och socialt arv. Man kan
ha det där med manligt och kvinnligt i bakhuvudet, men egentligen tror jag att
varje människa är så komplex och har så väldigt många egenskaper att man
bara kan bedöma varje individ för sig.”

Sten Grillner professor, Karolinska institutet

En annan åsikt är:

”Det finns inga personer, det finns bara män och kvinnor”
Tomas Colley

Jag vill betona att de egenskaper som framställs som typiskt manliga respektive
kvinnliga i litteraturen framstår som stereotyper. Det är ovanligt att man
redovisar undersökningar som stödjer dessa påståenden.

Vad som är manligt respektive kvinnligt jämförs ofta som varandras motsatser.
Indelningen i manligt och kvinnligt är ett resultat av vårt kulturarv och lever
vidare på grund av bland annat språkliga uttryck, sagor, myter och samhällets
krav och förväntningar utifrån detta ställda på den enskilda individen (Harding
1986)(se Gannerud, 1999).

Robert och Uvnäs Moberg (1994) beskriver ur ett jungianskt perspektiv mannen
och kvinnan som urbilder. De anser att trots samhället har förändrats och
därmed bilden av kvinnor respektive män i och med medias starka roll och
ändrad uppfostran så ligger det uråldriga beteendet för män och kvinnor kvar.
Men detta betyder inte att det finns ett stereotypt kvinnligt eller manligt
beteende. Båda könen har egenskaper av det motsatta könet inom sig, men vissa
syns mer än andra. Robert och Uvnäs Moberg (1994) förtydligar vad de menar
vara typiska skillnader mellan manligt och kvinnligt genom två liknelser: ”kamp
-flyktmannen” representerar mannen och ”den ammande Maria” representerar
kvinnan. Typiskt för ”kamp -flyktmannen” är fysisk aktivitet, styrka, muskler,
koncentration, okänslighet, oberoende, målinriktning, självsäkerhet, dominans
och känslokyla. Dessa egenskaper är typiska och är en förutsättningar för rollen
som jägare och krigare. ”Den ammande Maria” motsvaras av lugn, avslappning,
moderlighet, följsamhet, öppenhet, värme och känslighet. Författarna medger att
detta självklart är generaliseringar men menar att båda könen har dessa
egenskaper eller förmågor inom sig som gör att de kan falla in i de urtypiska
rollerna.
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Rollbegreppet är centralt när det gäller att förstå formandet av manligt och
kvinnligt (Thylefors 1991). En roll skapas av egna och andras förväntningar på
uppförande i vissa situationer. Könsrollen är den roll som en person får i
egenskap av kvinna, respektive man. De egenskaper som ges för vad som är
typiskt manligt respektive kvinnligt är en generell beskrivning som har sitt
ursprung i urgamla föreställningar. Men dessa föreställningar är grunden till
nutida uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt. Egenskaper som
återkommer i många beskrivningar är enligt Thylefors (1991):

Manliga egenskaper     Kvinnliga egenskaper
kraftfull mjuk
behärskad varm
aggressiv blid
oberoende kärleksfull
självhävdande förstående
tävlingsinriktad inställd på samarbete
individualistisk känslig för andras behov
dominerande ängslig
rationell intuitiv
beslutsam beroende
målinriktad relationsorienterad

(Thylefors 1991 s. 123)

De praktiska konsekvenser som Thylefors (1991) drar av denna indelning av vad
som är kvinnligt och manligt enligt traditionen är att kvinnor strävar efter
känslomässigt närhet. Kvinnors intuition och förmåga till empati gör att de har
lätt att förstå andra människor. De är inte bara lyhörda för andras behov utan tar
också ett ansvar för andra ska bli tillfredsställda. Detta innebär att kvinnor kan
resonera kring problem med större förmåga att se hela bilden av problemet.
Kvinnans behov att ha goda relationer och att hon ser och försöker tillgodose
allas behov skapar svårigheter till snabba beslut. Den bild av kvinnor som
omtänksamma, tålmodiga och kärleksfulla ställer krav och förväntningar på
kvinnor att de ska leva upp till bilden av  ”den goda modern”. Dessa ligger kvar
på de kvinnliga lärarna (Gannerud, 1999).
Mannen är ofta snabb att fatta beslut men tar inte hänsyn till känslomässiga
argument. Män sätter alltså uppgiften före relationerna (ibid.).
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Manligt och kvinnligt ledarskap

Män respektive kvinnor tillskrivs som ovan vissa egenskaper. Kvinnor anses
vara mer intresserade av goda relationer, emotionella, och män mer fokuserade
på verksamheten, resultatinriktade. Men situationerna varierar och därmed även
ledarrollen. Det är vanligt att dela in ledare i uppgiftsinriktade och
personinriktade ledare. Genom uppfostran och traditionella förväntningar är män
i ledarställning oftast resultat och uppgiftsinriktade, medan kvinnliga ledare ser
mer till det personinriktade ledarskapet, där den affektiva, socioemotionella
framtoningen är betonad (Maltén, 1992). De traditionella könsrollerna ligger
alltså bakom skapandet av ledarroller.

Molloy (1990) tror att ledarskap kan vara svårare för kvinnor än vad det är för
män. Detta grundar hon bland annat på språket eftersom ord som makt och
ledarskap oftast är kopplade till män. Vidare menar Molloy (1990) att män till
större del växer in och är mer vana att möta ledarskap genom t ex
idrottsaktiviteter och lekar. Generellt sett är pojkar mer intresserade av sport än
flickor. Är en person med i en idrott så lär de sig samspel, motspel, taktik,
anpassning efter regler samt att utse och följa en ledare. Därför tränas pojkar
mer på att handskas med ledarrollen. Om män förknippas med ledarskap så
brukar kvinnor förknippas till moderskap. En bra lärare kan balansera mellan
förmågan att leda och förmågan till omsorg. Att kvinnliga lärare brukar vara mer
”mammiga” än manliga lärare anser Molloy bero på att kvinnor inte tränas i
ledarskap eller själva förknippar sig själv med att ha makt på samma sätt som
män tränas att göra. En lärare måste självklart bry sig om eleverna, men hennes
främsta uppgift är att vara lärare, inte mamma (ibid.).

Sargent (1983) gör följande indelning av ledarkvalifikationer som manliga
respektive kvinnliga:

Maskulina Neutrala Feminina
Instrumentellt Behärskande Expressivt beteende
beteende grundläggande

fakta

Prestations- Balanserade Ställföreträdande
orientering inlärningsvanor verkställighetsstil

Förmåga till ana- Känslighet för Anpassningsförmåga
lytisk problemlös- politiska till- Självkännedom
ning, beslutsfattande dragelser
och bedömning
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Handlingskraft, Snabbtänkthet Kreativitet
förmåga att reagera
ändamålsenligt på
händelser

Märkbart inflytande Förmåga att umgås
över andra med andra människor

Förhandlingsförmåga Ickeverbal sensitivitet

Förmåga att framtvinga Förmåga att skapa
eftergifter samförstånd

(Sargent 1983 s. 49)

Manliga och kvinnliga ledare ser olika på sig själva och sitt ledarskap. Var han
eller hon placerar sig själv i en organisation kan variera ganska mycket.
Generellt brukar det sägas att män har en mer hierarkisk syn på sitt ledarskap
(Thylefors, 1991).  Mannen ser sig som den som leder uppifrån och får
influenser, feedback och stöd underifrån. Kvinnor placerar sig hellre i ett
centrumperspektiv, som en spindel mitt i ett nät. I en sådan modell strömmar
kontakten, feedback, kritik med mera fram och tillbaka mellan centrum och
periferin. Denna syn på skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap
bekräftar den teori som säger att kvinnor är känsligare för omgivningens åsikter
(ibid.). De blir i och med sin centrumplacering lättare för omgivningen att nå.

Olikheterna mellan kvinnor och män visar sig till exempel genom olika sätt att
hantera en konfliktsituation. Män har ett mer byråkratiskt sätt att närma sig
konflikter. Oenighet löser män oftast genom att utgå från principer, regler eller
bestämmelser. Männen försöker vara objektiva genom man inte tar hänsyn till
person och speciella omständigheter.  De löser problem på ett sakligt plan, vilket
innebär snabbare lösningar. Kvinnor tar mer hänsyn till de olika personerna i en
konflikt när de försöker lösa konflikten. Genom att diskutera problemet eller
konflikten gemensamt försöker kvinnorna göra alla nöjda. Detta tar naturligtvis
mycket tid (Gannerud, 1992).

Manliga ledare framställs generellt ha högt självförtroende vilket kompenserar i
de fall han har bristande kompetens. Manliga ledare tar fler risker och litar på att
successivt lära sig det som behövs. Kvinnliga ledare har lättare för att erkänna
och acceptera svagheter och sårbarhet hos sig själv och andra. På så sätt blir hon
mer självkritisk, vilket påverkar inställningen till sin egen kompetens
(Thylefors, 1991).
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Att vissa egenskaper anses vara kvinnliga beror på att de är vanligare bland
kvinnor än bland män och tvärtom. Egenskaperna beskriver inte en enskild
kvinna eller man utan är en generalisering som ofta ger en felaktig bild när man
ser på en individ (ibid.).

I en undersökning gjord av Wistrand (1988)  av 52 personer i ledarposition där
båda könen är representerade visar att kvinnor kan integrera resultat- och
personinriktat ledarskap i högre grad än män. Männen använder ofta antingen
eller. Thylefors (1991) påpekar att skillnaderna mellan män och kvinnor är
mindre än väntat när ledarna – och inte omvärlden – studeras. Två förklaringar
till detta är enligt Thylefors att kvinnor och män är mer lika än olika, kvinnor i
ledarposition anpassar sig till mansrollen för att accepteras.

En framgångsrik ledare måste vara inriktad på såväl uppgiften, målen och
produktionsresultaten som medarbetargruppens eller elevernas möjligheter att
känna medansvar, engagemang, trygghet och arbetsglädje (Maltén, 1992). Ett
företag eller en skola behöver alltså både kvinnliga och manliga ledare eller
lärare (ibid.).
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Kvinnor och män som lärare

Nordahl (1994) beskriver kvinnliga och manliga lärare med hjälp av 13
påståenden. Nordahl redovisar inte var han fått dessa påståenden ifrån så de blir
inte värda så mycket ur vetenskaplig synvinkel. Han påpekar dock att
påståendena är något överdrivna för att skillnaderna ska framgå klart och för att
de ska väcka debatt. Nordahl har formulerat följande 13 påståenden om
kvinnliga lärare:

• är mycket allvarliga och förbereder sig noga till lektionerna
• lägger stor vikt vid att den plan som hon gjort skall följas och åtlydas
• menar att detaljerna är viktiga
• kan bli mycket arga
• menar att böcker är mycket betydelsefulla i undervisningen
• menar att det är mycket viktigt att saker och ting görs precist och korrekt,

snyggt och ordentligt
• lägger stor vikt vid att det är lugnt och ordentligt i klassen
• är mycket uppmärksam på hur eleverna har det med varandra
• berättar ofta om sitt eget liv
• diskuterar mycket med eleverna
• får eleverna att känna att det är synd om henne om de inte läser sina läxor
• har svårt att säga ifrån och att sätta gränser
• har inte särskilt stor självtillit: i varje fall inte så mycket som en manlig lärare

Manliga lärare:

• lägger stor vikt vid att eleverna har respekt för honom
• finner sig inte i något
• är konsekvent
• har lätt att säga ifrån och sätta gränser
• har en tämligen grov ton
• förlorar sig inte i småsaker
• är ytliga
• berättar inte särskilt mycket om sig själv
• har inget emot att det är lite oro i klassen
• kan tramsa lite på timmarna
• är avspänd och förbereder sig inte så mycket till lektionerna
• har inget emot att det ändras i den planering som han lagt
• ser det inte som sitt problem om eleverna lär sig något eller inte

(Nordahl 1994 s. 39-40)



20

Jag vill påpeka ännu en gång att Nordahl inte redovisar några undersökningar
som skulle kunna ligga till grund för dessa påståenden. Vissa av dessa
påståenden kan man finna stöd till i en undersökning gjord av Birgerstam
(1997). Birgerstam använde sig av vad hon kallar Dagbok – i – grupp –
metoden. Nio män och elva kvinnor som arbetar som förskollärare fick i
dagboksform registrera yttre tidmässiga och rumsliga händelser från morgon till
kväll i arbetet. Tankar, känslor och reflektioner kring dessa händelser noteras
också. Dessa diskuterades sedan i grupp. Birgerstam har utifrån dessa dagböcker
sammanfattat och gjort jämförelser mellan män och kvinnor. Här följer några
exempel på likheter bland kvinnor och män som hon kunde se:

- målsättningen i yrket bland kvinnliga och manliga förskolelärare är mycket
lika

- både könen betonar vikten av god självkännedom i yrkesrollen för att utföra
kompetenta handlingar

- både kvinnor och män anser att glädjen och lusten i arbetet med barn och
kollegor är viktigt

Skillnader mellan kvinnliga och manliga förskollärare framgår enligt Birgerstam
framför allt när det gäller hur man ska nå uppställda mål. Detta visar sig till
exempel genom att kvinnor vill diskutera och se problem ur andras perspektiv
medan män i större grad rusar fram och utgår från sina egna intressen och vill på
så sätt visa sin handlingskraft i synliga resultat.

Kvinnor är mera flexibla än män enligt Birgerstams undersökning. Detta är en
punkt där Nordahls påståenden inte stämmer överens med Birgerstams
undersökning. Liksom Nordahls påståenden så visar Birgerstams undersökning
att är män konsekventa i sitt handlande. Ett exempel på det är hur män behandlar
begreppet rättvisa. Rättvisa för män betyder ”lika för alla” medan för kvinnor
”var och en ska få efter sina faktiska behov” (Birgerstam, 1997).

Ytterligare ett exempel på där Nordahls påståenden stämmer med Birgerstams
undersökning är att kvinnor är mer öppna och berättar om sig själv, medan män
oftast är mer slutna.

Liksom andra som försökt göra sammanställningar av vad som är typiskt
kvinnliga och manliga egenskaper så påpekar Birgerstam att det blir
generaliseringar som inte stämmer överens på den enskilde individen. Vidare
betonar hon vikten av både kvinnlig och manlig representation inom skola för att
uppnå en balans och utnyttja de bästa från de manliga egenskaperna respektive
de bästa kvinnliga egenskaperna.
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Gannerud (1999) redovisar bland annat kvinnliga lärares egna föreställningar
om skillnader mellan manliga och kvinnliga lärare. Enligt hennes undersökning
anser de att manligt kön i sig påverkar lärarens personliga auktoritet och pondus
på ett sätt som innebär fördelar för manliga lärare i relation till både elever och
föräldrar. De kvinnliga lärarna anser att männen genom fysisk styrka och
kroppsstorlek har lättare att bli en auktoritet i klassrummet. De påpekar att också
att männen oftast har en fördel bara genom en mörkare eller grövre röst. Det
faktum att män inte är så vanliga i skolan gör enligt de kvinnliga lärarna att
eleverna tycker de är mer intressanta. Intervjuerna som Gannerud gjort med de
kvinnliga lärarna visar även att de känner att föräldrar och deras barn har andra
förväntningar på manliga lärare än kvinnliga lärare. Ett exempel på detta är att
manliga lärare förväntas upprätthålla ordningen i klassrummet bättre än
kvinnliga lärare (ibid.).
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Vilka egenskaper har är en bra lärare?

Ett projekt kallat ”Reflekterande lärare” startades 1997 av kommunförbundet i
Västsverige. Målet med detta projekt var att ta reda på vad lärares arbete betyder
för eleverna ur ett långt perspektiv (Hesslefors Arktoft, 1998). 85 stycken
personer mellan 17 och 87 år intervjuades. Den fråga de fick svara på var : ”Kan
du berätta om någon eller några bra lärare du haft?”
Svaren som de intervjuade gav var varierade till viss del, men de vanligaste
egenskaperna i deras beskrivning av de lärare som de anser var bra under deras
skolgång kan sammanfattas så här:

Läraren var:
• glad, positiv och hade humor
• rättvis
• snäll, omtänksam och kunde skapa en trygg atmosfär i klassen
• bra på att sätta gränser och hålla ordning i klassen
• engagerad och visade intresse för undervisningen
• personlig
• kunnig i sina ämnen, och kunde även förklara och förmedla kunskapen på ett

bra sätt till eleverna

Egenskaper som de intervjuade personerna nämnde, men som inte togs upp av
lika många som de ovanstående egenskaperna är att läraren:

• visade eleverna respekt
• inte gick på fjäsk från elever
• ger stöd till de elever som behöver hjälp
• ger eleverna ansvar
• gör lektionerna roliga

Dessa egenskaper som de intervjuade personerna tar upp är bara exempel på hur
en bra lärare kan vara. Hesslefors Arktoft (1998) menar att det är viktigt att
komma ihåg att detta inte är ett facit på hur man som lärare ska vara. Dessa
punkter kan dock vara bra för lärare att utgå ifrån när de ska reflektera kring sin
egen utveckling som lärare. Vidare menar Hesslefors Arktoft (1998) att man
som lärare måste balansera mellan olika egenskaper och sätt att förhålla sig till
eleverna. De egenskaper och sätt att förhålla sig till eleverna som Hesslefors
Arktoft (1998) anger att en lärare måste balansera mellan kan sammanfattas i
följande punkter:

Ø vara personlig, men inte bland in för mycket av sitt privatliv i skolan
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Ø vara glad, påhittig och rolig, men ändå vara lugn, ordningsam och
konsekvent

Ø visa eleverna respekt, men också själv inge respekt
Ø behandla eleverna rättvist, det vill säga efter deras olika behov och

förutsättningar, men ändå inte favorisera någon
Ø vara snäll, men inte för snäll utan också lite sträng
Ø lyssna på eleverna och vara flexibel, men ändå vara ledare och den som styr
Ø göra eleverna engagerade och intresserade i ämnet, men också själv engagera

sig
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Metod

Val av metod

Undersökningen består av två delar, en observationsstudie och en intervjustudie.
Jag observerade två manliga lärare och två kvinnlig lärare under två lektioner
per lärare.  En anledning till att jag gjorde en observationsstudie av fyra lärare är
att  jag ville se om jag kunde observera några skillnader mellan kvinnliga och
manliga lärare. Jag utgick från den kunskap som jag skaffat mig genom att läsa
den litteratur som ligger till grund för litteraturgenomgången. Jag är medveten
om att det är svårt att göra en objektiv studie och att risken är stor att man
omedvetet letar efter stereotypa beteenden hos respektive kön. För att kunna
uppfatta så mycket som möjligt av vad som hände under lektionerna använde jag
mig av vad Patel och Davidsson (1991) kallar för ostrukturerade observationer.
Detta innebär att jag inte hade med mig några mallar eller scheman över vad jag
skulle titta på, utan försökte observera allt som var av intresse för mitt arbete.
Den andra anledningen till att jag gör en observationsstudie av fyra lärare är att
den ska väcka tankar och idéer till frågor till den intervjustudie som jag ska göra
med 12 elever i nian.

Jag bestämde mig för att göra en kvalitativ intervjustudie. Den kvalitativa
forskningsintervjun skiljer sig från en kvantitativ intervju genom att forskaren i
den kvalitativa intervjun är intresserad av personers upplevelser. I en kvantitativ
intervju är forskaren mer intresserad av information som kan redovisas i olika
former av statistik (Trost, 1997). Anledningen till att jag valde en kvalitativ
intervjustudie var att syftet med arbetet är att ta reda på elevernas uppfattningar i
en viss fråga och att det finns möjlighet att ställa följdfrågor som kan föra
intervjun vidare på ett naturligt sätt. Med denna studie kan jag inte och jag har
inte heller för avsikt att visa på några allmängiltiga slutsatser om hur elever
uppfattar manliga och kvinnliga lärare. Dock tror jag att man kan se vissa
tendenser av mönster och skillnader och likheter.

Urval

Jag valde att göra mina observationer och intervjuer på samma skola som jag
gjorde slutpraktiken. Det är alltid lättare när man känner någon på en skola.
Skolan ligger cirka fem kilometer från centrala Linköping och har elever från
klass 7 till och med klass 9. På skolan går ungefär 500 elever och de flesta
elever bor i skolans närhet.

Jag frågade några lärare som jag träffat under min slutpraktik om de kunde tänka
sig låta mig vara med och observera dem under några lektioner
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De fyra lärare som jag valt att observera arbetar alla på samma skola och
undervisar i de samhällsorienterande ämnena. Två av lärarna undervisar även i
svenska. Jag har valt att observera dessa fyra lärare för att jag själv ska
undervisa i so -ämnen och för att jag tror att det är en fördel att studera lärare
som undervisar inom samma ämne. På grund av att en av lärarna hade en
lärarkandidat som ansvarade för undervisningen i SO och att alla elever i årskurs
åtta var på prao så fick jag nöja mig med att studera två av lärarna när de hade
lektioner i svenska. Jag har den erfarenheten att Svenska och SO som ämne är
relativt lika i sin karaktär. Detta kan vara viktigt eftersom ämnets karaktär till
viss del är avgörande för lärarens arbete i klassrummet.

Jag har valt att intervjua elever i de klasser där jag gjorde min slutpraktik.
Anledningen till detta är jag redan har en god kontakt med några lärare där samt
att eleverna känner till mig och på så sätt kan de vara mer naturliga vid intervju
tillfällena.
Anledningen till att jag väljer elever som går i nian är att de borde ha mest
erfarenhet av manliga och kvinnliga lärare med tanke på att de gått längst i
skolan av grundskoleeleverna samt att de är mest mogna för att reflektera och
svara på frågor som berör ämnet manliga och kvinnliga lärare.

Jag har valt att intervjua sex flickor och sex pojkar för att se om deras åsikter
skiljer sig åt. Intervjuerna sker i grupper av tre, med flickor för sig och pojkar
för sig. Med tanke på att pojkar har en förmåga att ta mer rum i en diskussion
(Granström och Einarsson, 1993), som jag räknar med att det kan bli, så har jag
valt att intervjua flickor för sig och pojkar för sig.
Anledningen till att jag väljer att intervjua flera på en gång är främst för att det
inte ska vara någon som inte har något att säga under intervjun samt att eleverna
kan när de har svårt att uttrycka sig söka stöd i en kamrat. Risken finns
naturligtvis att inte alla vågar säga vad de tycker. De elever som ställde upp på
intervjuerna ställde upp frivilligt och är slumpvis utvalda.

Förberedelser

Inför observationen av de fyra lärarna informerade jag lärarna bara om att jag
skriver ett examensarbete om manliga och kvinnliga lärare. Jag ville inte berätta
i förväg vad exakt jag skulle studera. Detta för att de inte ska förställa sig på
något sätt. Jag tror i och för sig inte att risken för det skulle varit särskilt stor.
Innan observationerna har jag skrivit litteraturgenomgången och jag har haft den
som utgångspunkt vid mina observationer.

Inför intervjuerna med eleverna så informerade jag alla elever i de två nionde
klasser som jag hämtar mina intervjuelever ifrån att jag skriver ett
examensarbete om manliga och kvinnliga lärare och att jag är intresserad av vad
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elever tycker och tänker kring den frågan. Jag informerade dem dagen innan jag
skulle göra intervjuerna att jag ville intervjua tre pojkar och tre flickor i varje
klass. Detta för att de som var intresserade skulle kunna tänka över om de ville
ställa upp och för att det skulle gå snabbt att få några frivilliga vid dagen för
intervjuerna.
Eftersom jag aldrig har utfört observationer eller intervjuer förut så har jag sökt
lärdom om dessa metoder i två forskningsmetodiska böcker (Patel & Davidsson,
1991; Trost, 1997).

Genomförande

Jag observerade de fyra lärarna under två lektioner per lärare. Längden på
lektionerna varierade något men i stort sett var de lika långa. Tyvärr har det inte
varit möjligt att studera lärarna när de undervisar i samma klass. Detta är en
nackdel eftersom klassen i sig påverkar lärarens beteenden. Övriga faktorer som
påverkar är tidpunkten på dagen, arbetsområdet och arbetssätt. Dessa skiljer sig
något åt för varje observation, vilket kommer framgå senare i beskrivningen av
mina observationer. Jag har dock inte kunnat påverka dessa faktorer så mycket.
Vid observationerna presenterade lärarna mig för eleverna som en snart
färdigutbildad lärare som skrev ett arbete om manliga och kvinnliga lärare.
Därefter satte jag mig längst ner i klassrummet för att inte störa eller påverka
klassrumssituationen. Jag intog en roll som en icke deltagande observatör i
klassrummet (Patel & Davidsson, 1991). Läraren och klassen arbetade som
vanligt med skolarbetet under min närvaro men i vissa fall var det svårt att sitta
helt obemärkt när eleverna bad om hjälp med någon uppgift. Under lektionernas
gång studerade jag lärarna i deras roll som ledare för eleverna och antecknade
allt det som jag uppfattade som viktigt för mitt arbete.

Intervjuerna av elever genomfördes i avskilda rum på skolan. Jag fick förmånen
att intervju eleverna under den tid som de egentligen skulle haft lektion.
Intervjuerna tog mellan 30 och 40 minuter. Jag förde anteckningar under
intervjuernas gång, men använde mig även av bandspelare för att kunna gå
tillbaka och se om jag missat något och även för att jag själv skulle kunna lyssna
mer koncentrerat på eleverna och ställa följdfrågor som passade in i
sammanhanget (Trost, 1997).

Jag intervjuade tre elever samtidigt, men jag lät en elev i taget svara så att alla
fick chans att svara. Patel och Davidsson (1991) anser att det är viktigt att tänka
på standardisering och strukturering vid intervjuer. Det första handlar om hur
frågorna ställs, om de är klara redan innan, eller om de bestäms efterhand. Jag
använde mig av en standardiserad intervju där alla eleverna fick samma frågor.
Som ledare av en intervju måste man tänka på hur strukturerad man ska vara när
personerna svarar. Jag valde att ge de intervjuade personerna gott om tid att
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berätta allt de hade att säga på varje fråga och jag följde även upp med
följdfrågor som kändes relevanta i sammanhanget. Detta kallas för en
ostrukturerad intervju. Jag bytte även ordning på vem som fick svara först på
någon fråga så att alla fick svara utan att först höra någon annans åsikter.

Metoddiskussion

Jag valde att observera två manliga och två kvinnliga lärare under två lektioner.
Detta kan naturligtvis inte räcka för att ge några allmängiltiga slutsatser. Det är
ett försök att studera manliga och kvinnliga lärare utifrån den
litteraturgenomgång som jag skrivit. Risken finns naturligtvis att jag bara sett de
stereotyper av manliga respektive kvinnliga lärare som framställs i litteraturen.
En observation innebär alltid att observatören lägger in sin tolkning av det som
händer, så trots att jag försökt att vara objektiv så finns risken att jag tolkat några
händelser felaktigt. För att bli en god observatör krävs mycket träning. Som
nybörjare hinner man inte uppfatta allt som händer under en lektion. Därför kan
observationerna ge en missvisande bild (Patel och Davidsson, 1991).

Trovärdigheten utgör enligt Trost (1997) ett av de största problem med en
kvalitativ studie och således också kvalitativa intervjuer. Som intervjuare kan
man heller knappast vara objektiv, men jag har försökte att inte framföra några
egna åsikter som skulle kunna påverka eleverna. När man bearbetar materialet är
det inte heller säkert att man är helt objektiv utan att man skriver och tolkar
resultat utifrån egna referensramar.
Jag använde bandspelare vid intervjuerna. Detta kan enligt Patel & Davidsson
(1991) ha medföra att de svar som jag fick av personerna jag intervjuade inte var
lika spontana som utan bandspelare. Jag upplevde dock inte att bandspelarens
närvaro påverkade de intervjuade eleverna.
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Resultat

Resultatredovisning av observationer

Nedan följer en redovisning av observationer som jag gjort av två manliga och
två kvinnliga lärare under två lektionstillfällen per lärare. Som utgångspunkt för
mina observationer har jag haft den av mig skrivna litteraturgenomgång. Den
litteratur som jag haft tillgång till framställer manligt och kvinnligt beteende
eller egenskaper i stereotyper. Mina observationer blir därför till viss del en
studie för att se om dessa stereotyper återfinns i klassrumsmiljö. Jag redovisar
varje lärare för sig och jämför med det som sägs vara typiskt manligt eller
kvinnligt i litteraturen. Jag beskriver inte hela innehållet i de lektioner som jag
observerat utan påpekar bara de beteenden som stämmer överens eller skiljer sig
från det stereotypa beteenden för respektive kön.  För att lärarna ska kunna vara
anonyma använder jag inte deras namn när jag beskriver mina observationer.

Presentation av de lärare som jag observerat

Namn: K1
Kön: Kvinna
Ålder: 31
Antal år som lärare:  5
Undervisar i: SO

Namn: K2
Kön: Kvinna
Ålder: 37
Antal år som lärare: 14
Undervisar i: Sv. och SO

Namn: M1
Kön: Man
Ålder: 37
Antal år som lärare: 13
Undervisar i: Sv. och SO

Namn: M2
Kön: Man
Ålder: 54
Antal år som lärare: 29
Undervisar i: SO
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K1 observerade jag under en geografilektion i klass 7 som var 2 x 40 minuter,
samt under en samhällskunskapslektion i klass 9, lektionen var 50 minuter lång.
De saker som jag lade märke till under mina observationer av K1 var att hon
börjar varje lektion med att fråga eleverna hur de mår och vad de gjort i helgen
eller dagen innan. Hon berättar också om sig själv och vad hennes egen familj
gjort i helgen eller dagen innan. Vidare i undervisningen berättar hon gärna om
sin egen familj för att på så sätt förankra ämneskunskaperna i praktiska exempel.
Detta att vara mer öppen och tala om sig själv samt att bry sig om elevernas
privatliv anses vara mer vanligt bland kvinnliga lärare (Thylefors, 1991).

Geografilektionen i klass 7 bestod till stor del av genomgång framme vid tavlan.
K1 påpekade innan lektionen att detta skulle bli en lektion där hon var tvungen
att hinna med mycket och förklara mycket. Som vanligt i skolan måste man som
lärare hela tiden kämpa med tiden som sin värsta motståndare. Detta visade sig
under geografilektionen genom att tempot var ganska högt och att K1 ignorerade
vissa störande elever för att hinna med allt. Detta skulle kunna vara ett exempel
på uppgiftsinriktat ledarskap, enligt Maltén (1992). Under observationerna i
klass 9 så var tidspressen inte lika stor enligt K1. Detta visade sig också under
lektionen genom att hon spenderade mer tid att upprätthålla goda relationer
mellan eleverna och sig själv än under lektionen i klass 7.

K2 observerade jag under en svensklektion i en sjua, lektionen var 2 x 40
minuter, samt under en svensklektion i en nia, lektionen var 50 minuter lång.
Liksom K1 så börjar K2 med att fråga några elever hur de mår och om de gjort
något speciellt sedan förra gången de träffades. Under svensklektionen i sjuan
redovisar eleverna några intervjuer de utfört. K2 ger mycket beröm till varje
person i gruppen. En av eleverna hade missat en viktig del i målet med
redovisningen. K2 påpekade detta men hon klandrade inte eleven utan såg till
omkringliggande omständigheter. Efter lektionen frågade jag K2 om hur hon
tänkte i denna situation. K2 påpekade att denna elev har den besvärligt socialt
just nu och därför ville hon inte sätta press på henne. Thylefors (1991) menar att
kvinnor har större förmåga till empati och ta hänsyn till elevens situation vilket
kan stämma in i detta fall. Vidare lät K2 vissa elever använda sig av de böcker
de skulle ha läst vid redovisningen. Detta att kunna se varje elevs behov och
anpassa uppgiften efter elevens behov skulle enligt Birgerstam (1997) vara
något typiskt kvinnligt.

M1 observerade jag under en svensklektion i en nia, lektionen var 50 minuter
lång, samt under en samhällskunskapslektion i en sjua, lektionen var 2 x 40
minuter. De saker som jag noterade vid observationerna av M1 är att han är
mycket koncentrerad på uppgiften. Lektionen kommer i gång snabbt och han ger
klara direktiv t ex sitt ner, läs boken eller skriv detta. Till skillnad från de två
kvinnliga lärare som jag observerat skriver M1 inte så mycket på tavlan. De
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kvinnliga lärare skrev alltid upp en ”dagordning” så att eleverna ska veta vad
som kommer att hända under lektionen. M1 berättar istället vad som ska göras
på lektionen. Återigen är det mycket som läraren måste hinna att gå igenom på
lektionen. Detta är nog en anledning till att M1 har en mycket uppgiftsinriktad
ledarstil.

M2 observerade jag under två geografi lektioner i klass sju. Lektionerna var 50
minuter. Det som jag särskilt lade märke till var att M2 skämtade mycket under
lektionen, vilket eleverna verkade uppskatta. Lektionerna bestod till hälften av
repetition av vad de gått igenom förra lektionen. Hela lektionen leddes av M2
genom att föra en dialog med eleverna. M2 berättade eller beskrev fenomen och
eleverna fick svara på de frågor som M2 ställde. Lektionerna gick i ett högt
tempo men eleverna var med trots att det var fredag eftermiddag. M2 berättade
mycket om sig själv och vad han varit med om. Även eleverna fick chans att
berätta om vad de varit med om. Genom att berätta om sig själv så skiljer sig M2
från det som anses vara typiskt manligt enligt Birgerstam (1997). Vidare så har
M2 hård kontroll av några elever som har en tendens att vara lite stökiga. Han
säger till dem direkt om de är störande samtidigt kontrollerar han om de skriver
upp det som de ska i sin skrivbok. Detta kan man ju tolka på olika sätt men att
han frågar vissa elever om de har skrivit allt och förstår allt visar att han är
intresserad av att anpassa sin undervisning efter elevernas olika behov och det
skulle inte vara något typiskt manligt enligt Thylefors (1991).

En kort jämförelse av de observerade lärarna

I de observationer av två kvinnliga lärare och två manliga lärare som jag utfört
har jag funnit tecken på att de kvinnliga lärarna visar upp ett större intresse för
hur eleverna mår och vad de gjort på fritiden. De manliga lärarna har jag
uppfattat som mer uppgiftsinriktade. Samtliga av de lärare som jag studerat kan
vid vissa situationer uppfattas som uppgiftsinriktade enligt vad jag har
observerat. Det tror jag har att göra med att man som lärare har en press på sig
att hinna med så mycket som möjligt. De kvinnliga lärarna har under de
lektioner som jag observerat dem anpassat sin ledarstil till olika situationer.
Ibland är de mer personinriktade i sitt ledarskap och ibland är de mer inriktade
på uppgiften.
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Resultatredovisning av intervjuer

Här följer en redovisning av de svar som jag fick av de sex flickor och sex
pojkar i årskurs nio på mina frågor kring manliga och kvinnliga lärare. Med
hjälp att de frågor som jag ställt till eleverna vill jag inte försöka ta reda på vad
de anser är typiskt för kvinnliga och manliga lärare generellt sett. Dessa frågor
riktar sig mot elevernas egna erfarenheter. Jag redovisar svaren på frågorna i den
ordning som jag ställde frågorna. Frågorna ställdes till elever i grupper om tre
flickor respektive tre pojkar. Frågorna är ställda till varje person för sig. Jag
redovisar pojkarnas och flickornas svar för sig men jag redovisar bara enskilda
elevers svar om det skiljer sig avsevärt från övriga svar inom gruppen. Svaren
återges inte ordagrant, utan jag har sammanfattat elevernas svar. Ibland har jag
dock låtit citera vissa elever för att deras ordval bäst visar hur de tänker.

Fråga 1: Beskriv en lärare som du haft under din skolgång och som du tycker
har varit bra!
Med denna fråga vill jag se vilka egenskaper som de uppskattar hos en lärare
och samtidigt tycker jag det är intressant och se om de beskriver en kvinnlig
eller manlig lärare i första hand.
Om de beskrev en manlig lärare bad jag dem att beskriva en kvinnlig lärare som
de tycker varit bra och vice versa. Genom detta kan man jämföra de egenskaper
som de uppskattar hos manliga respektive kvinnliga lärare.

Flickornas svar: Gemensamt för flickornas beskrivning av en bra lärare som de
haft under sin skolgång är att han/hon har varit glad, positiv, visat att de vill
hjälpa eleverna och varit förstående för och brytt sig om elevernas problem.
Vidare är de överens om att de lärare som de anser varit bra har kunnat prata
med eleverna på elevernas nivå. Med detta menar de till exempel att de har
kunnat förklara bra, men de menar också att det innebär att läraren har lyssnat på
eleverna och anpassat undervisningen därefter. Samtliga flickor anser att de bra
lärare de har haft har kunnat prata om annat än bara ämnet. Jag tycket det var
intressant att se att fem av sex flickor först valde att beskriva en kvinnlig lärare
som de tycker varit bra. Den flicka som beskrev en man i första hand tryckte på
att han varit lite hårdare och strängare under lektionen. När flickorna ombads
beskriva en manlig lärare som de haft under sin skolgång och som anser varit
bra, så skilde sig inte egenskaperna för den manliga lärare i jämförelse med den
kvinnliga lärare de först beskrivit på mer än på en punkt. De manliga lärarna
ansåg de vara mer stränga.

Pojkarnas svar: Gemensamt för vad pojkgrupperna anser vara den viktigaste
egenskapen för den lärare som de haft är och tyckt bra om är att de haft humor.
Pojkarna tycker det är viktigt att lärarna är någorlunda unga så att lärarna lättare
förstår eleverna. Vidare menar de att en lärare måste vara sträng, för att kunna
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hålla ordning i klassen, men läraren får inte vara för sträng enligt pojkarna. De
lärare som de tycker varit bra har lyssnat på eleverna och varit rättvisa och inte
haft några favoriter i klassen. Pojkarna tycker det är viktigt att man kan prata
med läraren om mer saker än bara ämnet under lektionerna. Läraren måste enligt
pojkarna balansera mellan att vara en ledare som styr och håller ordning i
klassen och vara lite av en ”kompis” som man kan prata med dem om allt
möjligt. En pojke uttrycker det så här: ”/…/ jag tycker det är viktigt att man har
respekt för läraren /…/dels kan lärarna få det om de är lite stränga och så där
och inte tillåter att det är pratigt i klassen och så men jag tror att de kan få
respekt genom att va trevlig och så där också, fast man får nog kombinera dom
där lite olika också för är man (lärarna) bara trevlig och kompis med eleverna
då är det väldigt lätt att man förlorar liksom respekt när läraren säger åt oss
och då lär vi oss inte lika mycket”. Tre av sex av de tillfrågade pojkarna beskrev
en kvinna i första hand som en lärare som de tycker varit bra. De ansåg bara att
den fanns en skillnad mellan de kvinnliga och manliga lärarna som de haft och
tycker varit bra. De manliga lärarna har mer humor än de kvinnliga enligt
pojkarna.

Fråga 2: Har du haft mest manliga eller kvinnliga lärare under din skolgång?
Genom att ställa denna fråga vill jag inte bara få reda på om de har haft mest
manliga eller kvinnliga lärare utan den kan ha en viss betydelse för svaren på
fråga ett. Om en elev till största delen av sin skolgång haft kvinnliga lärare så är
ju inte chansen lika stor att de har mött någon manliga lärare som de tycker varit
bra.

Samtliga elever har i huvudsak haft kvinnliga lärare under låg- och mellanstadiet
med undantag för exempelvis i ämnena träslöjd och idrott. Under högstadiet har
fördelningen mellan kvinnliga och manliga lärare som de intervjuade eleverna
har blivit jämnare. Nu har eleverna ungefär hälften kvinnliga lärare och hälften
manliga lärare.

Fråga 3: Vill du helst ha en manlig eller en kvinnliga lärare?
Jag bad eleverna motivera svaret. Med denna fråga vill jag undersöka om
eleverna tycker det är viktigt vilket kön lärare har och i så fall varför.

Flickornas svar: Båda flickgrupperna tycker att det inte spelar någon roll vilket
kön lärare har. En flicka säger så här: ”/…/ äh,  det spelar faktiskt ingen roll, det
viktigaste är att dom är snälla och förklarar och lär ut bra.”

Pojkarnas svar: I den ena pojkgruppen var de tre pojkarna eniga om att det inte
spelar någon roll om de har kvinnliga eller manliga lärare. De använder liknande
argument som ovan. I den andra pojkgruppen finns dock andra åsikter. Samtliga
tre pojkar vill hellre ha en manlig lärare än en kvinnlig lärare. Deras motivering
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är att manliga lärare har oftast samma intresse som pojkar och förstår dem
bättre. De påpekar också att manliga lärare har mer humor och kan skämta med
dem som bara män kan. En av pojkarna säger så här: ”Jag tycker en manlig är
bättre. Det är lättare att komma överens med en manlig lärare, man kanske har
samma intresse om det är en yngre /…/ man tänker lika och har samma humor.”
De andra två pojkarna instämmer.

Fråga 4: Finns det några skillnader mellan de manliga och kvinnliga lärare som
du haft under din skolgång?
Eleverna ombads ge praktiska exempel om de ansåg att det fanns skillnader.

Flickornas svar: I den första flickgruppen ansåg eleverna att män är ”slappare”
och inte bryr sig så mycket om den enskilda eleven. Detta menar de visar sig
bland annat genom att män inte bryr sig om alla förstår vid en gemensam
genomgång. Eleverna anser däremot att de kvinnliga lärare de har haft i större
omfattning anstränger sig för att alla elever ska förstå och hänga med på
lektionen. En flicka uttrycker det så här: ” Dom manliga, tycker jag,  är mer att
dom går igenom allting och när det är så att någon som inte hänger med så får
man väl fråga, men helst inte, utan det ska man själv fatta, medan dom kvinnliga
lärarna är mer att dom försöker få med hela klassen alla verkligen att förstå och
kan upprepa saker om och om igen tills alla förstått.”
I den andra flickgruppen svarar en av flickorna så här: ”En stor skillnad är nog
faktiskt att dom kvinnliga lärarna är lite mer ihärdiga att tjata om läxor /…/
medan manliga lärare på ett plan kan tycka att det är erat ansvar.” Jag frågade
eleverna vad de tyckte om detta. De svarade att ”tjat” kan både vara positivt och
negativt, men det är bra att man får lära sig att eget ansvar.

Pojkarnas svar: Pojkarna var inte lika eniga som flickorna om det finns några
skillnader mellan kvinnliga och manliga lärare som de haft. I den första
pojkgruppen ansåg en av pojkarna att kvinnliga lärare ”tjatar” mer än män när
det gäller uppförande i klassrummet. Han tycker att manliga lärare är mer
”avslappnade” i klassrummet och att de har lättare att få tyst i klassrummet
snabbt. De andra två i gruppen ansåg att det inte fanns några skillnader alls
mellan kvinnliga och manliga lärare. En av dem ansåg att ämnet avgör till viss
del hur lärarna är. Han säger så här: ”Nej, jag tycker inte att finns några större
skillnader faktiskt /.../ alltså det beror ju lite på hur man ser det så klart, om vi
säger, det ofta mycket mer manliga lärare som har NO-ämnen och matte, och så
är det mer kvinnliga som till exempel har språk och så där.  Så det är väl
skillnader man kan se i ämnen och så där och så är de väl olika för de har det
ämnet.”
I den andra pojkgruppen tycker en av pojkarna att manliga lärare har mer humor
än kvinnliga lärare. Detta och att de inte är lika stränga som kvinnliga lärare
anser han gör att de manliga lärare som han haft har varit trevligare. Han anser
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att kvinnliga lärare är för koncentrerade på innehållet i lektionen och vidare
uppfattar han att kvinnliga lärare som osäkra på hur de ska bete sig mot
eleverna. En annan av pojkarna tycker att en viktigt skillnad mellan manliga och
kvinnliga lärare som han mött under sin skolgång är att manliga lärare kan ta
emot kritik på ett bättre sätt. Han tycker sig ha upplevt att kvinnliga lärare tar till
exempel kritik av en lektion personligt. Den andra av de tillfrågade pojkarna i
gruppen påpekade följande: ”Det är väl alltid så att killar hellre vill ha en
manlig lärare och tjejer vill hellre ha en kvinnlig lärare.”

Fråga 5: Finns det något som de kvinnliga lärarna som du haft har varit bättre
på än de manliga lärarna?
Eleverna ombads ge exempel.

Flickornas svar: I den första gruppen med flickor kom snabbt ett svar från en
av flickorna. ”Att förstå elevens behov”. Det andra flickorna håller med. En
annan elev lägger till: ”enskilda behov liksom, dom ser lite mer till var och en,
och att man är olik liksom.”
En av flickorna påpekar även att kvinnliga lärare oftare bryr sig mer om
eleverna. Hon uttrycker det så här: ”Jag tycker att en hel del kvinnor också
frågar ibland hur man mår, om man ser lite hängig ut. Mår du bra, är det okej,
har det hänt någonting. Om du vill prata så finns vi här. Det har jag aldrig hört
någon manlig lärare säga.”
Den andra flickgruppen anser också att de kvinnliga lärarna är mer förstående
och bryr sig mycket mer om eleverna än manliga lärare. Flickorna säger så här:
”/…/ kvinnor är ju såna som bryr sig om och tröstar lite så där /…/ dom är ju
mammor, dom manliga lärarna känner man ju ofta att dom är ju liksom bara
lärare, dom lär bara ut.

Pojkarnas svar: I båda grupperna är pojkarna överens om att de kvinnliga
lärare anstränger sig mer för att de enskilda eleverna ska lyckas med en svår
uppgift. Pojkarna uppfattar att kvinnliga lärare har mer tålamod än manliga
lärare. Detta visar sig, menar de, genom att de kvinnliga lärarna gärna förklarar
en gång till om någon inte förstår vid en genomgång. De är också överens om att
de kvinnliga lärarna är mer omtänksamma.

Fråga 6: Finns det något som de manliga lärarna som du haft har varit bättre på
än de kvinnliga lärarna
Eleverna ombads ge exempel.

Flickornas svar: När jag ställde denna fråga så blev det tyst en lång stund. Hur
man ska tolka det kan man ju diskutera. Efter en stund så säger dock en av
flickorna att hon uppskattar att manliga lärare är ”hårdare” och håller på sin
åsikt och är principfasta. ”Det dom tycker från början tycker dom hela tiden och
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det känns som på nått sätt en tryggnad att det kommer va så. Män har så att
samma regler gäller alla medans kvinnor kan skifta beroende på omgivningen
eller situationen”. En av flickorna påpekar att hon tycker att det är viktigt att
man som lärare lyssnar på eleven också. Vidare anser de att manliga lärare är
bättre på att skämta mer på lektionen, vilket de anser vara positiv för att lätta
upp stämningen i klassrummet.
Den andra flickgruppen ansåg att de har mer respekt för en manlig lärare vilket
enligt dem innebär bättre disciplin i klassrummet. Detta tror flickorna inte
betyder att man som elev lyssnar mer på vad manliga lärare säger utan det är
mest att de inte ”sätter sig upp mot manliga lärare på samma sätt som mot
kvinnliga lärare”, som en av dem säger.

Pojkarnas svar: Pojkarna anser att de som elever har mer respekt för är
manliga lärare. Detta resulterar i enligt dem i att de manliga lärarna har lättare
att hålla ordning och få tyst i klassrummet vilket de anser vara positiv med
manliga lärare. Vidare menar de att manliga lärare är bättre på att skämta och
skapa en lättsam stämning i klassrummet. Pojkarna tycker att de manliga lärarna
skämtar mest med pojkar. Detta anser de bero på att de manlig lärarna har
ungefär samma humor och intresse som pojkarna.

Fråga 7: Finns det något som de kvinnliga lärarna som du haft bör bli bättre på?
Eleverna ombads ge exempel.

Flickornas svar: Den första gruppen anser att de kvinnliga lärare som de har
ska försöka bli bättre på att skämta och göra lektionerna roliga så att stämningen
under lektionen blir lättare. En av flickorna tycker att de kvinnliga lärarna bör
försöka att berätta lite mer naturligt med exempel från verkligheten när de ska
förklara något.
I den andra flickgruppen som jag intervjuade kommer ett spontant svar från en
av flickorna. Hon sa ”bli mer arga” En av de andra flickorna lägger till ”ha lite
mer disciplin i klassen kanske”. Efter detta följer en diskussion mellan flickorna
om att det inte gäller alla kvinnliga lärare utan det beror på personen. De enas
om att det är vanligt att kvinnor ofta väntar in att det ska bli tyst i klassrummet.
En av flickorna resonerar så här kring kvinnliga lärare: ”Dom kan liksom vänta
på att man ska bli tyst, och det blir man inte”. Flickorna tycker det är bra att
kvinnliga lärare har tålamod men att de måste säga till och skapa mer disciplin i
klassen. Ett exempel som de tar upp är att vid igångsättandet av en lektion måste
kvinnliga lärare vara lite snabbare.

Pojkarnas svar: Gemensamt för pojkarna är att de anser att kvinnliga lärare bör
blir bättre på  ”/…/ att kunna slappna av men ändå hålla ordning/…/ ha lite mer
kompis relation med eleverna.” som en av pojkarna uttrycker sig. Med att
slappna av menar de att de kvinnliga lärarna måste kunna skämta mer och inte
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vara så bunden av sin planering. De påpekar att det naturligtvis inte gäller alla
kvinnliga lärare som de har haft. Enligt några av pojkarna så har vissa kvinnliga
lärare svårt med att ta kritik av till exempel läromedel. De tar kritik alldeles för
personligt enligt pojkarna.

Fråga 8: Finns det något som de manliga lärarna som du haft bör bli bättre på?
Eleverna ombads ge exempel.

Flickornas svar: Den första gruppen ansåg att de manliga lärarna bör bli mer
förstående och lyssna mer på eleverna. Vidare ansåg de att de manliga lärarna
till skillnad från de kvinnliga lärarna inte gav tillräckligt raka svar på frågor
kring betyg. En flicka säger så här: ”Det känns som dom inte riktigt vill hjälpa
en och bli bättre på något vis. Jag har till aldrig varit med om att en manlig
lärare liksom kanske ger ett kompensationsprov liksom för att man till exempel
ska kunna höja ett betyg eller så.”
I den andra flickgruppen betonar eleverna att män i vissa fall skulle behöva mer
tålamod. Ett exempel på en situation där flickorna tycker att män ska ha mer
tålamod är när de ska förklara för en enskild person som inte förstått den
gemensamma genomgången.

Pojkarnas svar: Pojkarnas svar på denna fråga stämmer till fullo överens med
flickornas svar ovan.

Fråga 9: Är du annorlunda som person under lektionerna beroende på vilken
lärare du har? Om du är det, har det i så fall något att göra med om det är en
manlig eller kvinnlig lärare?

Flickornas svar: Fem av de sex intervjuade flickorna anser att de är annorlunda
som person under lektioner med olika lärare. De anser dock att det inte har med
lärarens kön att göra hur de är som personer under lektionerna.
Fyra stycken av flickorna anser att det är en kombination av hur intresserade de
är av ämnet och lärarens personlig egenskaper som avgör hur de beter sig under
lektionen.
En av de sex flickorna tycker att det är bara lärarens personliga egenskaper som
avgör hur hon är under en lektion och lyckas i det ämnet.
En av de sex flickorna anser att hon inte är annorlunda som person beroende på
vilken lärare hon har. Det som påverkar hennes beteende under en lektion beror
till största del av hur intresserad hon är av ämnet. Hon tycker dock att det är en
fördel om hon tycker om lärarens sätt att lära ut, för hennes eget lärandes skull.

Pojkarnas svar: Fem av de sex pojkar som jag intervjuade anser att de är
annorlunda som person beroende på vilken lärare de har. En av dem anser att det
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beror vilket kön läraren har. Han tycker att han är tystare på lektioner ledda av
män.
Fyra av dem anser att den största anledningen till att de är annorlunda som
person under vissa lektioner till i huvudsak beror på lärarens personliga
egenskaper och sätt att lära ut.
En av dem tycker att personligheten på lärarna inte har så stor betydelse för hur
han är på lektionerna jämfört med vilket ämne det är.

Fråga 10: Vilka förväntningar har du på en kvinnlig respektive en manlig lärare
när det gäller till exempel förmågan att upprätthålla ordning eller kontroll i
klassen, bry sig om dina känslor eller åsikter och fritidssysslor.

Flickornas svar: Flickorna i gruppen som jag intervjuade först hade inte olika
förväntningar på manliga och kvinnliga lärare när det gäller förmågan att hålla
ordning eller kontroll i klassen. En av flickorna säger så här ”Jag förväntar mig
att dom ska kunna det liksom, inte göra det på exakt samma sätt, det är ju från
person till person.” Deras erfarenheter av kvinnliga lärare är att de bryr sig mer
om eleverna än manliga lärare. Utifrån detta medger flickorna att det är lätt att
förvänta sig det av kvinnliga lärare.
Den andra flickgruppen har högre förväntningar på en manlig lärares förmåga
att hålla ordning i klassen. De menar att män för med sig mer respekt från
elevernas sida. Liksom de andra flickorna anser de att förväntningarna på
kvinnliga lärare är större när det gäller att bry sig om eleven. De betonar också
att kvinnor lyssnar mer på elevernas åsikter när det gäller uppläggning av
lektioner. De manliga lärarna lyssnar men de följer ändå sin egen planering.

Pojkarnas svar: Pojkarna menar liksom flickorna att de ofta har större
förväntningar på att manliga lärare ska kunna hålla ordning och disciplin i
klassrummet. Deras erfarenheter av kvinnliga lärare som mer omtänksamma
finns också kvar i deras förväntningar på de kvinnliga lärarna. Trots dessa
förväntningar på manliga respektive kvinnliga lärare som pojkarna erkänner att
de har så påpekar de att alla personer är olika. Därför kan man förvänta sig något
speciellt från en person med utgångspunkt från det kön som den personen har.
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Diskussion

Syftet med detta arbete var att försöka reda ut om det finns några skillnader
mellan kvinnor som lärare och män som lärare när det gäller ledarskap i
klassrummet, samt att undersöka om eleverna uppfattar några skillnader mellan
män och kvinnor som lärare när det gäller ledarstil.

Den litteratur som jag har använt mig av anser att det finns klara skillnader
mellan män och kvinnor i allmänhet. Dessa skillnader speglar skillnaderna som
finns mellan kvinnliga och manliga ledare och lärare. Samtliga författare
påpekar dock att dessa stereotypa egenskaper som kvinnor och män tilldelas inte
alls gäller för alla. Samtidigt bör man komma ihåg att det i vissa fall är oklart
hur undersökningarna som ska ligga till grund för dessa stereotypa egenskaper
har gått till.

I de observationer av två kvinnliga lärare och två manliga lärare som jag utfört
har jag visserligen funnit tecken på egenskaper som stämmer överens med vad
som anses vara typiskt manligt eller kvinnlig enligt litteraturen. Ett exempel på
detta är att de kvinnliga lärarna visar upp ett större intresse för hur eleverna mår
och vad de gjort på fritiden. De manliga lärarna har jag uppfattat som
uppgiftsinriktade och på så sätt stämmer de överens med vad som anses vara
typiskt för män. Samtliga av de lärare som jag studerat kan vid vissa situationer
uppfattas som uppgiftsinriktade enligt vad jag har observerat. Det tror jag har att
göra med att man som lärare har en press på sig att hinna med så mycket som
möjligt. De kvinnliga lärarna har under de lektioner som jag observerat dem
anpassat sin ledarstil till olika situationer. Ibland är de mer personinriktade i sitt
ledarskap och ibland är de mer inriktade på uppgiften. Detta stämmer överens
med en undersökning gjord av Wistrand (1988)  av 52 personer i ledarposition
där båda könen är representerade visar att kvinnor kan integrera resultat- och
personinriktat ledarskap i högre grad än män. Männen använder ofta antingen
eller. Jag vill betona att de observationer som jag gjort självklart inte kan anses
ligga till grund för några generella slutsatser.

Av de intervjuer som jag utfört med sex flickor och sex pojkar i årskurs nio kan
man se att de egenskaper som eleverna tillskriver en bra lärare som de haft under
sin skolgång är att läraren har varit glad, positiv, visat att de vill hjälpa eleverna
och varit förstående för och bryt sig om elevernas problem och  kunnat förklara
bra. De har även uppskattat att lärarna har haft humor och kunnat pratat med
eleverna om mer saker än bara ämnet under lektionerna
Vidare menar den lärare som de anser har varit bra har varit rättvis och sträng,
men inte för sträng. Pojkarna och flickorna har uppgett ungefär samma
egenskaper för de lärare som de tyckt varit bra. I princip så stämmer svaren som
de elever som jag har intervjuat överens med de svar som projektet
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”Reflekterande lärare” fick vid sin undersökning (Hesslefors Arktoft, 1998).
Åtta av de tolv eleverna beskrev i första hand en kvinnlig lärare som de haft och
tyckt varit bra. Detta kanske inte är så konstigt med tanke på att eleverna till
största delen har haft kvinnliga lärare. Deras beskrivning av en kvinnlig
respektive en manlig lärare som de tyckt varit bra skiljer dock åt på bara två
punkter. Flickorna anser att de manliga lärarna har varit mer stränga och
pojkarna anser att de manliga lärarna har haft mer humor.

På frågan om de vill helst vill ha en manlig eller kvinnlig lärare så svarar alla
flickor liksom tre av pojkarna att det inte spelar någon roll. De övriga tre
pojkarna föredrar att ha manliga lärare. Deras motivering är att manlig lärare
förstår sig på dem bättre och kan skämta med dem på deras nivå. Eftersom att
alla elever har beskrivit en bra kvinnlig lärare och en bra manlig lärare så måste
det innebära att könet inte har någon betydelse för om en lärare är anses vara bra
eller inte.

Elevernas svar på frågorna fyra till och med nio visar på vad de anser finns för
skillnader mellan manliga och kvinnliga lärare. Bilden kan naturligtvis bli något
missvisande med tanke på att jag bara frågat om de ser några skillnader och inte
några likheter på manliga och kvinnliga lärare. Av de svar som eleverna gett kan
man se vissa likheter med vad som i litteraturen anses vara typiskt för manliga
respektive kvinnliga lärare. Ett exempel på detta är att samtliga elever anser att
kvinnliga lärare i högre grad visar ett större intresse för hur eleverna mår, att
tillfredsställa elevernas behov och att de har större tålamod än manliga lärare.

Stensmo (1997) delar in lärarens uppgifter som ledare i klassrummet i fem
uppgifter. Dessa är kontroll, motivation, planering, gruppering och
individualisering. Utifrån denna indelning och elevernas svar så drar jag
slutsatsen att de kvinnliga lärare som de elever som jag har intervjuat har mött
under sin skolgång har lyckas bättre med en uppgift som ledare i klassrummet
än de manliga lärarna . Den uppgift som de kvinnliga lärarna lyckats med bättre
är att individualisera undervisningen.

En av lärarens uppgifter i klassrummet är att upprätta kontrollen i klassrummet
(Stensmo, 1997). Av litteraturgenomgången framgår att kvinnliga ledare är
öppnare för omgivningens åsikter och att de oftast löser konflikter genom att
diskutera (Gannerud, 1992). Av intervjuerna med eleverna som jag utfört
framgår att de tycker att kvinnliga lärare ofta väntar in elever för att eleverna
själva ska inse att de ska bli tysta. Detta skulle kunna innebära att kvinnliga
lärare oftare använder sig av ko-opteringsstrategier. Män har en mer hierarkisk
syn på ledarskap och löser konflikter eller oenighet genom att utgå från regler
och principer (Thylefors, 1991). Detta är egenskaper som ingår i vad som kallas
för domineringsstrategier vid upprättande av ordningen i klassrummet. Eleverna
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är i stort sett överens om att de har mer respekt för manliga lärare. Det är därför,
enligt eleverna, som de manliga lärare som de har haft har lättare att hålla
ordning i klassrummet. De flesta av eleverna medger också att de har mer
förväntningar på att manliga lärare ska kunna hålla ordning i klassen i
jämförelse med kvinnliga lärare. Jag anser att eleverna säger emot sig själva på
den här punkten. 11 av de 12 intervjuade eleverna anser ju att det inte är könet
på läraren som avgör hur de är som person under en lektion.
Eleverna bekräftar de undersökningar som Birgerstam (1997) gjort genom sina
svar att de manliga lärare till skillnad från de kvinnliga lärare de haft behandlar
alla lika genom att ha samma regler för alla. Här kan man se att de kvinnliga
lärare som eleverna har haft igen visar tecken på att kunna individualisera bättre
än de manliga lärarna. Eleverna verkar dock tycka att det i vissa fall känns
orättvist när kvinnliga lärare särbehandlar en elev.

När det gäller lärarens uppgifter att motivera eleverna så finns det inga tecken
från den studie som jag gjort att det skulle ha något med lärarens kön att göra
hur motiverad en elev känner sig. På en punkt så har de kvinnliga lärare som
eleverna haft en fördel, genom att de är mer lyhörda för elevernas behov,
intressen och önskningar vilket enligt Nilsson (1993) underlättar för att stärka en
grupps motivation. De manliga lärarna skämtar dock mer på lektionerna vilket
enligt eleverna kan göra att de tycker att ämnet blir mer roligt och intressant.

När det gäller gruppering och planering som är de återstående uppgifterna som
lärare har som ledare i klassrummet (Stensmo, 1997) så anser jag att min
undersökning inte har visat på några resultat som har anknytning till dem.
Eftersom elevernas kunskap om lärares arbetsuppgifter till stor del är begränsad
till vad som händer i klassrummet så har de svårt att uttrycka sig kring till
exempel en lärares planering (Gannerud, 1999).

De flesta eleverna erkänner att de till viss del förväntar sig ett visst beteende av
kvinnliga lärare och ett annat av manliga lärare. De betonar dock att alla
personer är olika och att det egentligen inte går att förvänta sig ett visst beteende
från en lärare med utgångspunkt från vilket kön läraren har. Detta resonemang
tycker jag visar på hur moget och insiktsfullt elevernas tänkande är. Detta var
för mig är en positiv överraskning.

Jämn könsfördelning mellan män och kvinnor kan vara önskvärt av flera skäl.
Resultatet av de intervjuer som jag utfört med elever i årskurs nio visar att
eleverna upplever skillnader mellan de kvinnliga respektive de manliga lärare
som de haft. Hos både de kvinnliga och manliga lärarna finns egenskaper som
eleverna uppskattar. Med tanke på detta och att antalet manliga lärare i
grundskolan är lågt anser jag att fördelningen mellan manliga och kvinnliga
lärare bör bli jämnare.
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Fortsatt forskning

Genom detta arbete har jag belyst vad den av mig lästa litteraturen beskriver
som generella skillnader mellan manliga och kvinnliga lärare och ledare.
Resultatet av mina studier visar att det finns vissa skillnader mellan de kvinnliga
och manliga lärare som jag observerat och de lärare som eleverna som jag har
intervjuat har haft. Genom intervjuerna med eleverna har jag fått en ökad
förståelse för hur elever uppfattar manliga och kvinnliga lärare och deras
ledarstil i klassrummet.
Jag har under den tid som jag arbetat med den här studien insett att det finns
väldigt mycket intressanta ämnen som gränser till mitt ämnes val. Många
angränsande områden känner jag är lockande att forska vidare om. Ett exempel
på en fråga som jag skulle vilja söka svaret på är om manliga och kvinnliga
lärare själva ser några skillnader mellan kvinnliga och manliga lärare och deras
ledarstil i klassrummet och hur de anser att deras ledarstil påverkas av faktorer
som till exempel ålder på eleverna, klassens storlek och hur motiverade eleverna
är att lära sig något. Vidare anser jag att det skulle vara intressant att undersöka
hur manliga lärare upplever att det är och påverkas i sitt yrkesutövande av att
arbeta inom ett kvinnodominerat yrke. Med tanke på att det finns en relativt stor
andel elever med invandrar bakgrund i de svenska skolorna tycker jag att det
skulle vara intressant att undersöka hur de uppfattar den svenska skolan och
lärarnas ledarstilar i Sverige i relationen till de erfarenheter de har från deras
egen kultur.
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