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SAMMANFATTNING  

 

Jag har valt att undersöka lärares inställning till rådande könsfördelning och 

kvinnodominans i läraryrket. Den sneda könsfördelningen inom skolan är och har 

många gånger varit uppe till diskussion i media, bland skolpolitiker och 

allmänheten många gånger. Jag anser att det är intressant att fråga vad lärarna 

själva anser om fördelningen mellan kvinnor och män i läraryrket. Hur ser de på 

könsfördelningen, har ändrad balans mellan kvinnor och män påverkat yrket? 

 

Mitt syfte med denna undersökning är att erhålla mer kunskap om vad lärare på 

2000-talet anser om feminiseringen av yrket och den rådande könsfördelningen, 

påverkar detta yrkets status och lön. Anser de att det är jämställt på arbetsplatsen?  

Vad är det som gör dem nöjda/missnöjda i dessa frågor? 

 

För att undersöka lärarnas syn på fördelningen mellan kvinnor och män delades en 

enkät ut till lärare på 5 olika skolor i stadierna F-6, 7-9 skolor och gymnasium. 

Urvalet av skolor grundar sig på att dessa var de fem största skolorna med högsta 

antalet manligt anställda lärare, då jag ville få så många svar som möjligt från lärare 

av båda könen. En enkätstudie som undersökningsmetod valdes för att få en 

representativ bild av en större grupps inställning till detta.  

 

Undersökningens bortfall var enormt stort så det går inte att dra några slutsatser 

eller ge några generella svar på mina frågor från det lilla svarsresultat som erhölls. 

Det går endast att se tendenser till att de flesta svaranden i denna undersökning var 

nöjda med rådande könsfördelning och ansåg att den egna arbetsplatsen var 

jämställd. Det är dock ett motsägelsefullt svar då många av de svarande samtidigt 

önskade att fler män skulle vara verksamma i yrket. Om rådande könsfördelning 

påverkat yrkets status, lön och professionsnivå går alltså inte att besvara i denna 

undersökning, men den visar att löneskillnader uppstår mellan kvinnor och män ju 

högre stadier de undervisar på. Det är också en större andel män som undervisar på 

gymnasium, universitet och högskolor.  
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval 

Läraryrket gick från att ha varit ett manligt yrke till att nästan helt feminiseras under 

perioden från införandet av folkskolestadgan i mitten av 1800-talet fram till början 

på 1900-talet. Fortfarande idag är kvinnodominansen stor i yrket, 

förskollärare/fritidspedagoger 93 %, grundskollärare 78 %, gymnasielärare i 

allmänna ämnen 59% och högskola/universitets lärare 46%
1
. Jag är därför nyfiken 

på vad dagens lärare anser om rådande könsfördelning i yrket och jämställdhet på 

deras arbetsplats. Lever gamla normer och värderingar kvar hos lärare idag som kan 

spåras i läraryrkets historiska utveckling? 

1.2 Undersökningens avgränsning 

Undersökningen är en kvantitativ studie med ambitionen att mäta lärares attityder 

till rådande könsfördelning i läraryrket och jämställdhet på arbetsplatsen Då 

tidsaspekten är en viktig del i min avgränsning innebar det att jag inte kunde vända 

mig till alla skolor som finns i min undersökningskommun Karlskoga. De skolor 

jag har valt för min studie är några av de större skolorna med högsta antalet manligt 

anställda lärare, då jag ville få så många svar som möjligt från lärare av båda könen. 

1.3 Disposition 

Arbetet är uppdelat på följande sätt. I avsnitt 2 reder jag ut begrepp och visar en 

tabell med fakta om antalet kvinnliga/manliga lärare anställda på olika 

undervisningsnivåer och deras lönespridning. Sedan berörs nutida forskning om den 

kvinnliga majoritet och manliga minoritet i yrkesgrupper och jämställdhet. I detta 

bakgrundsavsnitt beskriver jag även den historiska utvecklingen hur och på vilka 

grunder kvinnor fick tillträde till läraryrket inom småskola, folkskola och 

läroverket. Det handlar även om professionsstrategier och genussystem. I avsnitt 3 

presenteras syftet med min undersökning och mina frågeställningar. I avsnitt 4 

redogör jag för val av metod, undersökningspopulation och urval, distribution, 

validitet och reliabilitet, samt enkätens utformning och bearbetning av data.             

                                                 
1
 http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp       (Hämtning  2010 05 27) 
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I avsnitt 5 sker en bortfallsanalys, sedan analyseras och redovisas 

undersökningsresultatet. I avsnitt 6 kommer jag att föra diskussion om metod och 

resultat. Avsnitt 7 avslutande reflektioner. 

2. Historik 

2.1 Begrepp 

 

2.1.1 Vad menas med feminisering. 

Termen feminisering kan syfta till det specifikt ökade antalet kvinnor inom vissa 

sektorer av samhället det kan även hänvisa till en ökning av kvinnliga värderingar, 

kvinnliga förebilder eller feministiska politiska värderingar.
2
 I den här uppsatsen 

syftar det till den process som skett inom läraryrket, att yrket gått från att vara 

manshomogent till att bli kvinnodominant i de flesta undervisningsstadierna( Florin 

2000). 

 

2.1.2 Kön, genus och genusordningar 

Yvonne Hirdman(1998. 2007) utgår från att kön avser det biologiska könet, men i 

genus tolkas biologiska, sociala och kulturella faktorer in som ger teoretiska verktyg 

att förstå och se mönster i relationen mellan kvinnor och män. Hans Robertsson 

(2003) beskriver att en genusordning utgår från manlig överordning och kvinnlig 

underordning och att män generellt har fördelar av kvinnors underordning. 

Förekomsten och utbredningen av könsarbetsfördelning, könssegregering och 

maktfördelning efter kön mäter styrkan i genusordningen. Hirdman(2007) beskriver 

att i varje tidsskede och samhälle finns det ett underförstått kontrakt mellan könen. 

Hon kallar det ett genuskontrakt och det bygger på normer, regler, uppfattningar och 

praktiker som i särskilda situationer definierar vad som är " kvinnligt" och "manligt" 

och hur man bör agera utifrån detta. Hirdman anser vidare att samhällets 

genusordning idag föreskriver att kvinnor och män bör arbeta inom olika sektorer 

och göra olika saker. Genom detta blir yrken genusmärkta och klassificeras som 

kvinno- eller mansyrken. Omsorgsyrken anses då vara lämpliga för kvinnor på grund 

utav deras förmodade omsorgsrelaterade förmåga.  

 

                                                 
2
 http://nl.wikipedia.org/wiki/Feminisering_(sociologie) 
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2.2 Jämställdhet 

Eva Amundsdotter och Minna Gillberg(2005) tolkar jämställdhet som en grundläggande 

rättighet för alla människor. Där alla har lika värde, ska behandlas på lika sätt oavsett 

kön eller vilken religion man tillhör och man ska bemötas som individer. Män och 

kvinnor ska ha lika lön för lika arbete. Detta är en grundläggande rättighet i ett jämställt 

samhälle. I Nationalencyklopedin(2010) beskrivs jämställdhet på tre nivåer, individ, 

kvantitativt och reellt. På individnivå beskrivs att jämställdhet syftar till att olika 

personer har samma möjligheter och rättigheter särskilt i fråga om kvinnor i relation till 

män. En förutsättning för jämställdhet mellan könen är bland annat en jämn fördelning 

av makt och inflytande, lika villkor till arbete och arbetsvillkor, samma förutsättningar 

till utbildningar och personlig utveckling. Den kvantitativa nivån avser rättviseaspekten 

att ingen ska tilldelas lägre lön eller arbetsvillkor på grund av tillskrivna könsbestämda 

kvalifikationer och kompetenser. En reell jämställdhet kan inte uppnås innan kvinnor 

och män har lika villkor i realiteten.3 Först år 1979 fick Sverige en jämställdhetslag och 

målet för den beskrivs jämställdhetens genuskontrakt av Hirdman(2001): 

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. En jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor 

och män. Samma möjligheter för kvinnor och män till ekonomiskt oberoende. Lika villkor och förutsättningar 

för kvinnor och män i frågan om företagande, arbete, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i 

arbetet(Hirdman 2001,s.175). 

 

Om vi utgår från detta  jämställdhetsmål försvåras det utav andra orsaker i realiteten 

som  Hans Robertsson (2003) berör i sin avhandling Maskulinitetskonstruktion, 

yrkesidentitet, könssegregering och jämställdhet. Han menar att könssegregering på 

arbetsmarknaden innebär att kvinnor och män verkar inom olika områden och yrken. 

Om man ser segregering på ett horisontellt plan går det att se att kvinnor dominerar i 

yrken som har låg status och dåligt betalt och män i yrken med högre status och 

högre lön. Det är sällan detta synsätt fokuseras utan jämställdhetsfrågor diskuteras 

oftast på en arbetsplatsansluten eller individnivå Gerd Lindgren(1985) har ett likartat 

synsätt på segregeringen på arbetsmarknaden när hon påvisar att kvinnor framförallt 

finns inom den offentliga sektorn, att kvinnor tilldelas andra arbetsuppgifter och 

hamnar på andra nivåer inom organisationerna. Jämställdhetsarbeten försvåras enligt 

Robertsson (2003) på grund av genusordningar. Han anser att genusordningar skapar 

segregering och segregering skapar genusordningar. Kvinnor och män bidrar till 
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detta genom sina handlingar i praktiken. Han beskriver segregering på ett vertikalt 

plan när män börjar jobba i ett kvinnodominerad arbetsplats. Då tillskrivs mannen 

högre status ;enligt rådande genusordning som utgår från att mannen är norm; med 

förhoppning om fler män ska höja yrkets status. Kvinnor möter oftast det motsatta då 

hon träder in i ett mansdominerat yrke. Flykten av män (Hjalmarsson 2009) från 

läraryrket har lyfts fram som en viktig jämställdhetsfråga.  

2.3 Könsfördelning och lönespridning inom läraryrket år 2008 

 

Tabellen visar antal kvinnor/män anställda i yrket i olika undervisningsnivåer år 

2008, deras genomsnittliga månadslön i förhållande till den totala genomsnittslönen 

på respektive undervisningsnivå. Tabellen bygger på data inhämtat från statistiska 

centralbyrån. 

Undervisningsnivå av 

lärarna 

Antal 

kvinnor i 

yrket,  (%) 

Antal  

män i  

yrket, (%) 

Genomsnittlig 

månadslön 

(Skr) kvinnor 

Genomsnittlig 

månadslön 

(Skr) män 

Genomsnittlig 

månadslön 

(Skr) totalt 

Förskola/fritidspedagog 65450 (93 %) 5055 (7 %) 22800 (+100) 22400 (-300) 22700 

Grundskola 55547 (78 %) 14595 (22 %) 24900 (+ - 0) 24900 (+ - 0) 24900 

Gymnasium allmänna ämnen 

Gymnasium yrkesämnen 
11583 (59 %) 

3410 (43 %) 

8063 (41 %) 

4574 (57 %) 
26100 (-300) 26600 (+ 200) 26400 

Universitet/högskola 12595 (46 %) 14736 (54 %) 29900 (-2600) 34500 (+2000) 32500 

http://www.scb.se/Pages/SalariesSearch.aspx?id=259066; 

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp       (sökning 2010 05 27) 

 

2.4  Kvinnlig majoritet och manlig minoritet i en yrkesgrupp 

Det finns en hel del forskning om kvinnor och män som väljer att jobba inom yrken 

där de blir i minoritet. Jag har redan nämnt Robertssons avhandling om manliga 

sjuksköterskor, ytterligare exempel är bland annat; Gerd Lindgrens avhandling 

Kamrater, kollegor och kvinnor handlar om kvinnor som jobbar i mansdominerade 

yrken, Maria Hjalmarsson har skrivit avhandlingen Lärarprofessionens 

genusordning: en studie av lärares uppfattningar om arbetsuppgifter, kompetens 

och förväntningar, det är en kvalitativ studie som bygger på lärares egna åsikter och 

attityder till sitt yrke och kollegor i ett genusperspektiv, Vicki Johansson(2001) har 

också forskat om jämställdhet och genus där könsmakter ändras, Anna Johansson 

(2006) skriver om Eva Garneruds åsikter i tidskriften Genuspedagogik, enligt henne 

                                                                                                                                                         
3
 http://www.ne.se/jämställdhet 
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har den sneda könsfördelningen som finns inom läraryrket diskuterats i många olika 

forum och på olika sätt. Hon anser att den sneda könsfördelningen inom skolan är 

ett problem för läraryrkets status och löneutveckling, men det är inget problem för 

barns kunskapsinhämtning eller identitetsutveckling. Garnerud resonerar som så, att 

ju mer det pratas om vikten med manliga lärare som förebilder för pojkar, desto 

mer negativt inställda blir pojkar till kvinnliga lärare. Hjalmarsson (2009) beskriver 

Tallberg och Bromans resonemang om den offentliga diskussion om läraryrkets 

kvinnodominans som förekommit från 2000-talets början. Enligt dom förmedlas en 

stereotyp bild av läraryrket i media och förmedlar en bild av att det skulle vara 

skadligt för elever då de berövas manliga förebilder inom skolan. Efterfrågan på en 

mer heterogen lärargrupp har inneburit att många kvinnliga lärare har känt sig 

ifrågasatta. De känner sig övertaliga och skulle enligt den allmänna efterfrågan 

hellre ha varit män, då män behövs mer, männens egenskaper värderas högre och 

till och med avlönas högre. Detta kan göra att kvinnor ifrågasätter sin egen förmåga 

som ledare att respektera, och de kan känna sig kränkta i flera avseenden av elever, 

föräldrar, skoledning och media. Visst behöver pojkar idag fler förebilder av sitt 

eget kön, men det innebär inte att kvinnorna är för många utan att männen är för få i 

barn och ungdomars uppväx och uppfostran i övriga livet såväl som i skolan. Enligt 

Johansson (2006) anser Garnerud att idén om manliga förebilder bygger på ett 

särartstänkande, att män och kvinnor kompletterar varandra. Genom detta utgås det 

från att män skulle kunna tillföra något annat än det kvinnorna redan gör. Lärarna i 

Hjalmarssons (2009) avhandling beskriver hur elever och föräldrars respekt mot 

manliga och kvinnliga lärare skiljer sig åt. Männen verkade automatiskt få en större 

auktoritet. Det talas om den stackars fröken som inte klarar av klassens buspojkar. 

Bakom sådana oskyldiga uttryck döljer sig en värdering om kvinnans kompetens. 

   Risken med att se fler män i yrket som en garanti för jämlikhet kan bli det 

motsatta enligt Garnerud, då manliga pedagoger tenderar att utföra aktiviteter som 

förknippas med manlighet och kvinnliga pedagoger utför de sysslor som förknippas 

med kvinnlighet. På likartat vis resonerar Hans Robertsson(2003) i sin studie av 

manliga sjuksköterskor. Han upptäckte att kvinnliga och manliga sjuksköterskor 

delade upp arbetsuppgifter efter lämplighet utifrån kön. Robertsson lägger dock till 

ytterligare en aspekt än Garnerud, han ansåg att männen oftast handlade utifrån ett 

förväntat beteende från omgivningen. De manliga sjuksköterskorna förväntades 

utföra fysiskt tunga arbetsuppgifter och vara intresserade av arbetsuppgifter som 
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krävde teknisk skicklighet. Många av de manliga sjuksköterskorna ansåg att de kom  

lättare undan än kvinnorna på jobbet,  männen tilläts att slarva med undanplockning 

och städning i både personal- och undersökningsrum, kvinnorna på arbetsplatsen 

täckte då upp för deras slarv. Männen var medvetna om det men protesterade inte 

för arbetsfördelning efter kön gynnade deras karriär. Om jag ser på det som 

Robertsson beskriver med stöd av Hirdmans definitioner av ett genuskontrakt, syns 

det att både männen och kvinnorna medverkar till att upprätthålla genuskontraktet 

på en uppfattnings och praktik nivå. Männen uppfattade att omgivningen med de 

kvinnliga kollegorna förväntade sig att de skulle sköta det mer fysiskt krävande och 

tekniska arbetet, samtidigt så var de medvetna om att de kunde slarva med 

arbetsuppgifter som  ansågs mer kvinnliga. Kvinnorna på arbetsplatsen bidrog till 

detta genuskontrakt med att städa och täcka upp för männens slarv i de uppgifter 

som ansågs kvinnliga och tillät männen sköta det fysiskt tunga och tekniska arbetet. 

En likartad genusfördelning går det att se i Hjalmarssons (2009) resonemang av 

lärares könsfördelning i olika lärarkategorier. Hon menar att fler kvinnor än män 

finns i arbetet med yngre elever och anser att vissa skolämnen har en mer tydlig 

genuskodning än andra. Denna uppdelning är en konstruktion som grundar sig i 

synen på vad som idag anses kvinnligt och manligt. Flera av hennes informanter 

avfärdade genusperspektivet och betonade vikten av individens betydelse, dess 

personlighet och kunskap var viktigare än kön. Enligt Johansson (2001) kan 

jämställdhet inte realiseras så länge någon tjänar på att det existerar ojämlikhet. 

Eftersom den sociala gruppen män vinner på ojämlikhet har de inget större intresse 

i att det ska bli könsjämlikhet. Hon anser att mäns individuella och kollektiva 

handlingar syftar inte till att realisera jämställdhet utan att bevara ojämlikhet.  

   När männen (Robertsson 2003) är en minoritetsgrupp på arbetsplatsen kan 

homosociala grupperingar ske där männen söker sig till varandras sällskap. I dessa 

grupperingar sker självspegling, avkoppling, uppbackning och stöd i syfte att 

bekräfta den egna könsidentiteten. Därigenom bevaras den manliga överordningen 

medvetet eller omedvetet. Även Hjalmarsson (2009) uppmärksammade detta 

fenomen i sin studie av lärare. Männen där sökte sig till varandra för att utföra 

manligt kodade arbetsuppgifter eller gjorde rastvakter tillsammans. De nämnde det 

endast i förbifarten utan att reflektera över detta. Hjalmarsson tolkar deras beteende 

som ett försök att skapa en egen gemenskap utan kvinnor, för att stärka sig som 
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minoritet på arbetsplatsen, hon såg ingen strategi i det från männens sida efter 

intervjuerna. 

I Lindgrens studie (1985) framgår det att när kvinnor är i minoritet på en arbetsplats 

söker sig kvinnorna inte till sitt eget kön, som männen verkar föredra att göra när de 

är i minoritet. Kvinnorna använde en annan strategi och försökte komma in i 

gemenskapen med männen, men denna strategi fungerade endast om kvinnorna 

anpassade sig till männens förväntningar på ett hur en kvinna skulle vara. Frångick 

kvinnorna detta genom att exempelvis vara för bestämd i sina åsikter eller sätta hårt 

i mot hårt som någon av de svarande sa, blev de ignorerade eller stämplade som 

kvinnosakskvinnor. Kvinnorna såg misstänksamt på andra utav sitt eget kön, de 

tyckte det var för mycket skvaller och förtal, konkurrensen om männens 

uppmärksamhet och vänskap var stor mellan kvinnorna. Lindgren menar vidare att 

avståndstagandet mellan kvinnorna bör tolkas mot bakgrunden av att de är ett 

underordnat kön i en mansdominerad miljö, som strävar efter positiv bekräftelse 

som kvinnor.  

Flera studier om heterogena arbetsplatser med ungefär lika stora grupper kvinnor 

som män har visat sig trivsammare med god stämning i personalgruppen, det har 

även varit lägre sjukfrånvaro på sådana arbetsplatser(Hjalmarsson 2009). 

 

 2.5  Historisk tillbakablick av kvinnors tillträde till läraryrket 

I folkskolestadgan år 1842 blev det beslutat i riksdagen att en allmän folkskola 

skulle införas i Sverige för att öka befolkningens bildningsnivå på grund av 

industrialiseringens nya kunskapskrav och kyrkans påtryckningar om högre 

läskunnighet(Florin 2000). Det uppstod problem med att fylla det ökade behovet av 

folkskollärare. Det skulle även bli dyrt kostnadsmässigt. Folkskollärare var ett 

manligt yrke och de utbildades på seminarier under 3-4 år. Folkskolorna var endast 

placerade i de större socknarna. För många barn innebar det att det blev en lång väg 

att gå. Detta bidrog till att det var låg närvaro på skolorna som låg på landet. Under 

åren 1856-58 stod det klart för riksdagsmännen att folkskolestadgan höll på att gå 

om intet eftersom den inte fungerade i praktiken. Ett namn i skoldebatten var 

Torsten Rudenschöld. Han förespråkade att det förelåg ett stort behov av att 

ompröva undervisningssättet. Genom egna undervisningsexperiment kom han fram 

till att hemundervisningstraditionerna från förr borde återtas i ny tappning som rote- 
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eller småskolor (Florin 2000). Enligt Agneta Linné (1996) fick Rudenschölds 

förslag stöd av prästståndet då han berörde problemet med utgångspunkt i att skolan 

skulle bli tillgänglig för alla barn, särskilt för dem som bodde på landsbygden och 

som var fattiga. Hans förslag till lösning var en småskola med oexaminerade lärare: 

Alla tänkbara lärarkrafter från socknen skulle rekryteras, gärna ungdomar i 15-20 

års- åldern från allmogen med gott läshuvud och ett kristet sinnelag som moraliska 

förebilder. Detta rekryteringsmönster höll i sig fram till sekelskiftet till 1900-talet 

då det skedde en klassmässig förskjutning, då även medelklassen började skicka 

sina döttrar till seminarierna för småskollärarinnor. Genom Rudenschölds idéer om 

en småskola fick folkskollärarna en underställd lärargrupp i småskollärarna som 

mestadels bestod av kvinnor från de lägre samhällsklasserna. Folkskoleinspektör CJ 

Meijberg ansåg att småskolan underordnad folkskolan gynnade folkskollärarnas 

profession med högre lön och status, genom att kvinnorna som undervisar i 

småskolan nöjer sig med lägre lön (Florin 2000). Enligt Sven Hartman(2005) har 

det sedan en lång tid tillbaka bedrivits en kamp om vem som har behörighet till en 

viss arbetsuppgift, vem eller vilka som är överordnade respektive underordnade, 

vilka som ska inneslutas och vilka som ska uteslutas, och vilka förändringar som är 

bra eller dåliga för yrkets status och lönesättning. Begreppet closure är ett centralt i 

professionaliseringsprocessen. Man innesluter eller utesluter vissa, beroende på om 

yrkesgruppen tjänar på det. Florin(2000) menar att då männen valde bort att 

undervisa i småskolan skedde en form av "social closure" som gav folkskollärarna 

ett avstamp i deras professionalisering. Denna utestängning skedde enligt henne 

med gentlemannadrag och smicker genom att kvinnliga dygder framhölls så som; 

tålamod, självdisciplin och andra egenskaper som är passande i arbetet med små 

barn, istället för att öppet erkänna att yrket hade för låg status för att männen skulle 

vilja arbeta där. Kvinnans lämplighet som lärare tillskrevs hennes dygder snarare än 

yrkeskunskap.  

Sven Ekwall(1997) påstår att en utav anledningarna till att småskolläraryrket 

feminiserades så fort var att yrket hade en lokalvårdande del. De första ”läspigorna” 

som kvinnorna kunde kallas, skötte vanliga sysslor i hemmet de var anställda i, 

förutom att de lärde små barn i huset och granngårdarna att läsa. Sedan följde 

sysslorna med till de första småskolorna så som städning och eldning. Dessa sysslor 

ansågs som helt kvinnliga och bidrog till att så få män undervisade i småskolan. 

Yvonne Hirdman (1988) beskriver att ett genussystem bygger på två logiker, den 



9 

 

ena är att skilja på kvinnligt och manligt på en symbolisk nivå som ger legitimitet åt 

strukturella skillnader, att kvinnor och män tilldelas olika positioner och uppgifter. 

Denna logik fungerar inte enbart isärhållande utan skapar även förakt för det 

"kvinnliga". Den andra logiken är hierarki där det är mannen som är norm. 

Ur ett samhällsperspektiv (Linné 1996) var kvinnans intåg på arbetsmarknaden som 

småskollärarinna en ekonomisk fördelaktig lösning på lärarbristen. Yrkandet som 

lades i riksdagen om oexaminerade lärare i småskolan hade en baktanke. Förslaget 

innebar helt klart ekonomiska förtjänster då de förordade kvinnliga lärare. Enligt 

Florin (2000) hade det blivit för dyrt att anställa så mycket män och männen hade 

inte accepterat den lägre lönen och de bristfälliga arbetsförhållandena som rådde. 

Många småskollärarinnor levde under fruktansvärda förhållanden och de klarade sig 

inte på sin lön, utan var tvungen att ta extra jobb för att klara livhanken. Maria 

Hjalmarsson (2009) beskriver i sin avhandling att när kvinnor söker sig till ett yrke 

som består av majoriteten män kan det uppfattas som hotfull mot yrkets värde. Det 

kan då leda till att yrket ses som ett kvinnoyrke och generera lägre lön och status 

även för de manliga yrkesutövarna. Florin (2000) beskriver hur kvinnans intåg i 

småskolan gjorde att männen flydde yrket och det blev till stor del ett kvinnoyrke. 

Efter 1853 års förordning om småskolan, där kvinnor tilläts söka tjänster, tog det 

endast 10 år innan kvinnorna utgjorde femtio procent av yrkeskåren och på slutet av 

1800-talet fanns det endast ett fåtal manliga småskollärare kvar.  

   Den andra  rekryteringsvågen av kvinnlig arbetskraft inom skolan var också en 

lösning på ett samhällsproblem (Florin 2000). Nu var det enligt Florin (2000) inte 

skolan de hade problem med utan överskottet av ogifta kvinnor. Genom den stora 

befolkningsökningen i Sverige hade antalet ogifta kvinnor ökat och 

försörjningsbördan låg tung hos familjerna till dessa. Kvinnorna behövde en egen 

försörjning för att lätta på belastningen för familjerna och samhället innan de blev 

gifta. Kerstin Skog-Östlin (1999) påvisar att kvinnor ansågs besitta medfödda 

kvalitativa egenskaper som exempelvis att vårda, fostra och moderlighet och därför 

skulle de kunna bli utmärkta lärare. Folkskolläraren skulle dessutom älska barn och 

vara ett föredöme i samhället. Enligt Karin Wilmenius (1999) diskuterades 

kvinnans lämplighet som pedagog i början på 1800-talet. Det pendlade mellan två 

olika ståndpunkter, den ena ansåg att kvinnan i alla avseenden skulle kunna 

jämställas med män och den andra att kvinnan skulle hålla sig i hemmet. Kvinnan 

skulle dock passa att undervisa små barn eller i flickskolor. Det diskuterades även 



10 

 

om de ekonomiska fördelar som skulle finnas med att tillåta kvinnor undervisa.  

     Florin (2000) beskriver att folkskollärare från början ansågs vara ett manligt 

yrke. Därför hade folkskollärarinnorna bättre status, lön och arbetsförhållanden än 

småskollärarinnorna. En anställning på lika villkor som mannen och där kvinnorna 

ansågs vara deras jämlikar i yrket var en unik situation; det hade de sin 

klasstillhörighet att tacka för. Denna unika situation rådde ända fram till 1906, då en 

löneförhandling ledde till splittring mellan manliga och kvinnliga folkskollärare, till 

männens fördel både lönemässigt och i fråga om status Folkskollärarinnorna var 

också mer gynnade av att staten gav statliga stipendier till studier på seminarierna 

och kurserna hade förbättrats både teoretiskt och yrkesfackligt. Genom det statliga 

intresset gav det kåren en legitimitet som gynnade den fortsatta 

professionaliseringsprocessen. De kvinnliga folkskollärarna var bättre utbildade och 

mer vana att läsa än de manliga. Kvinnorna hade oftast läst på flickskolor eller 

småskoleseminarier. De manliga folkskollärarna kom oftast från arbetarklassen och 

hade ofta någon form av lyte som hindrat dem att jobba som arbetare. För det mesta 

hade de endast folkskola som utbildning. På grund av att staten inte ville tillåta att 

folkskollärare skulle bli ett rent kvinnligt yrke så som småskollärare hade blivit, 

prioriterade de männen framför kvinnorna till utbildningarna. Genom detta miste 

staten en enorm kunskapsbank som fanns hos kvinnorna. Även löneförhandlingen 

1906 var ett sätt att hindra den kvinnliga invasionen av folkskolläraryrket. Det 

skulle göras mer begärligt för mannen att arbeta kvar genom att de tilldelades högre 

lön och befattningar. Feminiseringen av folkskolläraryrket skedde fortare i städerna 

än på landsbygden, runt 1870-talet utgjorde kvinnorna femtio procent av 

personalstyrkan i städerna och höll sig på den nivån fram till 1960-talet.  

   Enligt Florin och Johansson (1993) var den lärda skolan allt igenom en manlig 

värld på alla plan, från elev till de som utformade utbildningen på ett politiskt plan. 

Läroverket var en exklusiv skolform som fostrade män och även om de kom från 

olika kulturella bakgrunder skapades en stark samhörighetskänsla som formade en 

gemensam identitet under åren på läroverket. Läroverket skulle förmedla de 

borgerliga dygderna så som självdisciplin, ansvarstagande, beslutsamhet, 

individualism och handlingskraft. Kvinnan förpassades till hemmet, den privata 

arenan, medan männen skulle utbildas till att delta i den offentliga arenan med olika 

ämbeten. Kvinnan, som stod för oordning, irrationalitet, emotionellitet och som 

ansågs sakna förmåga att tänka logiskt och abstrakt, var utesluten i den lärda skolan.  
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   För att bli läroverkslärare i mitten av 1800-talet krävdes det sju års teoretiska 

studier på universitetet. Det var inte förrän slutet av det århundradet som man kan 

tala om en egentlig lärarutbildning då det infördes en akademisk lärarexamen med 

en mer officiell status för pedagogiken (Hartman 1995). Läroverkslärarna var 

föremål för status och hade ett allmänt förtroende i samhället. Många hade 

framträdande positioner som innebar en maktställning. Läroverkslektorerna hade 

alltså en framträdande roll i det sociala och kulturella livet med inflytande inom 

politiska, kyrkliga och fackliga sammanhang (Skog-Östlin 1999). Kvinnorna var ju, 

(Florin & Johansson 1993) som tidigare nämnts, helt utestängda från både läroverk 

och universitet och därmed utestängda från möjligheten att påverka makthavarna. 

Som följd av detta hade de inget inflytande i utbildningsfrågor. En högre akademisk 

utbildning fick ordnas på privat initiativ. Runt sekelskiftet började kvinnliga 

akademiker att protestera mot det manliga maktmonopolet. De organiserade sig för 

att kräva kvinnas rätt: till högre utbildning och statliga tjänster, rätten att bilda 

familj och inneha en tjänst, och att likvärdig utbildning ska ge likvärdig lön - de 

jämställde sig med männen. Kvinnorna försökte nu aktivt upphäva paragraf 28 i 

regeringsformen där det stod att det endast är svenske män som får statliga 

fullmaktstjänster. Om kvinnorna hade en akademisk utbildning kunde de endast 

arbeta på den privata marknaden. År 1903 började kampen på allvar och femton år 

senare hade många av deras krav gått igenom. Florin och Johansson (1993) menar 

vidare att framgången berodde på flera strategier som kvinnorna använde sig av: de 

gick samman i en organisation, de vände sig till allierade män i riksdagen som förde 

deras talan; de gjorde sina röster hörda i den offentliga debatten, många gånger med 

satiren som vapen. År 1911 utestängdes kvinnorna från lektorat, rektorat samt högre 

professurer som innebar status. Om de ville gifta sig var de tvungna att lämna sin 

tjänst – det gick inte att kombinera karriär med familj. Gunilla Molloy (1992) 

hänvisar till Strindberg som tyckte att kvinnor kan bli lärarinnor men om de gifter 

sig ska de fostra sina egna barn och om de förblir ogifta kan de fostra andras. När 

män tänkte på kvinnan som lärare var det egenskaper såsom omvårdnad, moderskap 

och fostran som stod i fokus. Det var därför som de ansågs vara bättre lämpade att 

undervisa yngre barn och männen de äldre. Genom detta synsätt på kvinnor 

associeras yrket med deras egenskaper, istället för det yrkesprofessionella, att 

undervisa. Hon menar att idéerna om kvinnor, kvinnlighet och deras egenskaper är 

värdeladdade. Hon vill hävda att dessa inte är medfödda utan inlärda genom 
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socialisering från hemmet och samhället. Läroverksläraren skulle både undervisa 

och fostra och för att klara av det uppdraget måste läraren besitta både bra 

ämneskunskaper men också nödvändiga personliga egenskaper som var de manliga 

dygderna.  

     Efter flera år av kamp (Florin & Johansson 1993)kunde en ogift kvinna få en 

tjänst som lektor eller rektor vid vissa läroverk år 1918. Ytterligare fem år fram i 

tiden fick de möjlighet att bli professorer och tillträde till flera andra statliga 

tjänster. År 1927 släpptes flickor in i läroverket. Författarna menar att den här 

utvecklingen handlade om en kamp om definitionen av manligt och kvinnligt. 

Kvinnor i högre positioner i samhället och skolan hotade den manliga 

könsidentiteten. Att göras jämlika var en ”degenerationsprocess, som hotar varje 

högt civiliserat samhälle” (Florin & Johansson,1993, s 195).  

Den könsfördelning av lärares undervisningsnivå som etablerade sig från mitten på 

1800-talet fram till 1930-talet lever till stor del kvar än idag år 2010. Det går att 

utläsa i tabellen i avsnitt 2.3 att flest kvinnor undervisar yngre barn och större andel 

män väljer högre åldrar och undervisningsnivåer. 

     Läraryrkets professionaliseringsprocess under 1900-talet gynnade 

folkskollärarna, varje ny skolreform var till fördel för dem på bekostnad av lektor 

och adjunkts kåren. Från 1990-talet har det skett många yttre försämringar för 

lärarkårens professionella ställning. Det skedde en förskjutning av planeringen och 

makten till fördel för skolledare och lokala skolpolitiker. Lärarnas inflytande på 

läroplaner minskade och deras förtroendetid blev reglerad.(Hartman, 2005). 

Hartman menar vidare att det är ironiskt att de största försämringarna för lärarkåren 

har skett då diskussionerna om professionalisering har stormat som mest. 

Författaren anser att ett stort bevis för lärarna professionella kunnande är att de 

klarade av att hantera de stora omställningar som skedde under 1990-talet, då 

byråkratin avreglerades och det blev ändringar i styrsystem och dokument samt att 

olika politiska utspel avlöste varandra. Något som Hartman (2005) anser positivt för 

lärarkåren är akademiseringen av utbildningen men han är tveksam till att den är 

generalistisk, då specialisering bidrar till högre profession. Genom att lärarna blir 

generalistiskt mångfasetterade gör det lättare för ledningen att flytta dem dit de 

behövs. Trots akademiska utbildningar för lärarkåren ställer sig Hartman (2005) 

undrande till om dagens lärare någonsin kommer att bli lika bra på att lära barn läsa, 

skriva och räkna som de gamla småskollärarinnorna. 
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3. Syfte 
 

Den sneda könsfördelningen inom skolan har varit uppe till diskussion hos media, 

skolpolitiker och allmänheten många gånger både i nutid och historiskt sett 

(Hjalmarsson 2009; Johansson 2006). Jag anser att det är viktigt att få en inblick i 

vad lärarna själva anser om detta. 

 

3.1  Syfte och frågeställning 

 

Mitt syfte med denna undersökning är att erhålla mer kunskap om vad lärare på 

2000-talet anser om feminisering och den  rådande könsfördelning i yrket.  

 Anser de att det påverkar yrkets status och lön?  

 Tycker de att arbetsplatsen är jämställd?  

 Vad är det som gör dem nöjda/ missnöjda?.  

 

 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

 

Med utgångspunkt i syftet har jag använt en kvantitativ studie för att försöka 

kartlägga attityder, inställningar och åsikter hos en större grupp. Genom en 

enkätstudie skulle jag nå en bredare svarsgrupp, och genom detta uppnå större 

generaliserbarhet. En sammanställning utav en enkät är inte lika tidsödande som om 

jag skulle ha utfört intervjuer med svarandegruppen. Tidsaspekten är en viktig 

faktor vid valet av undersökningsmetod då tiden var så begränsad. Jag valde ändå 

att införa några öppna frågor med lite mer kvalitativ riktning för att ge de svarande 

chans att komma med personliga kommentarer. Jag ska ha i åtanke vid analysen och 

jämförelsen utav dessa frågor risken med subjektiva bedömningar och försöka se 

tendenser objektivt. Något som kan bli problem med denna undersökningsmetod är 

om det inte inkommer tillräckligt stort undersökningsunderlag. Det blir då svårt att 

generalisera och få svar på min frågeställning. En annan sak som kan bli svår att få 

svar på genom enkäten är; hur de svarande tror att lönen skulle ha varit vid en 

jämnare könsfördelning, då all löneförhandling sker individuellt och öppenhet om 
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löner inte förekommer. Jämställdhet är också något som är svårt att mäta, då det 

tolkas olika från individ till individ.  

Genom att jag använder mig av en enkät som undersökningsmetod minskar jag 

problem med subjektivitet som kan uppstå vid observationer och intervjuer som 

undersökningsmetod. En enkät som har hög grad av strukturering och 

standardisering minimerar problemet med subjektivitet, då man använder sig av en 

frågeformulärsutformning till alla svarande. Jag ska sträva efter att ge de svarande 

så likartad information och svarandesituation som möjligt. På grund av att de 

subjektiva inslagen med mina öppna frågor i enkäten så bör den läsande ha i åtanke 

att undersökningens reliabilitet kan ha minskat något. Jag är medveten om att 

konstans, kongruens och precision är följden av hög strukturering och 

standardiseringsgrad, det bidrar till att höja en undersökningens reliabilitet.  

En enkät som undersökningsmetod erbjuder i större utsträckning än andra metoder 

möjligheter att genomföra undersökningen med hög grad av strukturering och 

standardisering (Trost 2001).  

En nackdel som jag kan se med enkäter är, att jag inte kan ställa följdfrågor till de 

svarande. Utan jag får förlita mig på att jag har täckt undersökningsområdet med 

mina frågor i enkäten. 

  

4.2 Population och urval   

Populationen som ska ingå i undersökningen är lärare som jobbar på F-6, 7-9 skolor 

och gymnasium. Urvalet utav skolor grundar sig på att dessa var de fem största 

skolorna med högsta antalet manligt anställda lärare, då jag ville få så många svar 

som möjligt från båda könen av lärare. Det ansåg jag som viktigt för att kunna 

urskilja om åsikterna avvek från varandra beroende på kön. Jag förfrågade 6 olika 

skolor från början då jag ville ha med två skolor från varje stadium, men den andra 

gymnasieskolan tackade nej till att delta i min undersökning på grund utav för stor 

arbetsbörda av personalen vid tidpunkten utav min studie. Så i undersökningen 

deltar två F-6, två 7-9 skolor samt ett gymnasium. Jag har numrerat skolorna med 

nummer 1-5 för att dessa ska förbli anonyma i studien. 
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Skola 1: F-6, 34 lärare, 28 kvinnor och 6 män.  

Skola 2: 7-9, 32 lärare, 24 kvinnor och 8 män.  

Skola 3: Gymnasium, 44 lärare, 25kvinnor och 19 män. 

Skola 4: F-6, 35 lärare, 30 kvinnor 5 män.  

Skola 5: 7-9, 33lärare, 21 kvinnor och 12 män.  

Totalt 72 % kvinnor och 28 % män. 

 

4.3 Distribution och insamling 

Trost (2001) tar upp två olika distributionsformer för enkäter: postenkät och 

gruppenkät. Jag valde att dela ut enkäterna personligen efter muntlig information 

om min undersökning vid arbetsplatsträffar vid fyra skolor nr: 1,2,4 och5, på tre 

utav dessa nr: 1,4 och5 samlades svarsenkäterna in direkt utav mig personligen. På 

skola nr 2 fanns inte tid över på arbetsplatsträffen för att jag skulle få min enkät 

gjord på plats, utan jag delade ut ett exemplar till varje lärare på plats och hämtade 

svarsenkäterna på en uppsamlingsplats efter några dagar. Vid skola nr 3 sändes min 

undersökning genom ombud då enda tillfället att informera inföll samtidigt med en 

annan skola. Mitt ombud jobbar på den berörda skolan och skulle informera sina 

kollegor om min undersökning. Tyvärr fick hon förhinder och delegerade uppgiften 

till sin rektor och informationen till kollegiet nådde inte ända fram. Jag sände då ett 

introduktionsbrev angående min undersökning och hänvisningar om att enkäten 

fanns i deras postboxar och vart den kunde lämnas då den var ifylld. Efter första 

inhämtningen utav svarsenkäter sände jag ut en påminnelse via E-post då bortfallet 

var stort, till berörda lärare på skolorna nr 2 och 3 där insamling ej skett direkt på 

plats. Jag anser att min distributionsform faller till största delen under gruppenkät 

med undantag utav en skola, som hamnar under postenkätsdistribution. 

 Gruppenkät är ganska vanligt förekommande i skolan (Trost, 2001). Mitt val att 

använda mig utav gruppenkät som distribution motiverar jag på följande sätt, de 

svarande är samlade på en plats där många nås, möjlighet finns att ge muntlig 

information om undersökningen och förklara frågor om oklarheter uppstår. 

Dessutom minimeras bortfallet då utdelning och insamling utav enkät sker på plats. 

För att uppnå en så hög grad utav standardisering som var möjligt försökte jag ge de 

svarande så liknande förutsättningar som gick. Det var på två skolor det avvek från 

de övriga på grund utav tidsbrist och möjligheten att befinna mig på två platser 
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samtidigt. Jan Trost nämner i Enkätboken(2001) vikten av att ge likartade 

förhållanden för de svarande för att nå en så hög grad utav standardisering som är 

möjligt vid en undersökning. Han nämner också att undersökningen bör genomföras 

under en så kort tid som möjligt för att ge en högre grad utav standardisering. Min 

undersökning sträckte sig under en tvåveckorsperiod, inräknat påminnelsetiden till 

två skolor. Jag anser att min undersökning uppfyller det kriteriet under de 

förutsättningar som fanns.  

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande till varandra, där det ena inte kan 

uteslutas för att koncentreras på det andra. Det går att tala om tre huvudregler. 

”Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet”, ”Låg reliabilitet ger låg 

validitet” och ” Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig 

validitet”(Patel, Davidson,1994): 

 

 

4.4.1 Validitet 

För att få god validitet måste jag veta att jag undersöker det som avses att 

undersöka(Patel, Davidson,1994). Validiteten är undersökningens giltighet, det vill 

säga att den mäter det den är avsedd att mäta (Trost 2001). Validiteten är beroende 

av vad som ska mätas i undersökningen, och frågeställningens utformning. (Holme, 

Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn 1997) Min undersökning syftar till att mäta 

lärarnas attityder och förhoppningsvis besvara mina frågor. Utgångspunkten var 

från början att den skulle mäta det som skulle undersökas. Jag anser nu att frågorna 

endast till viss del svarar mot syftet och problemformuleringen. Detta gör att 

validiteten i min undersökning sjunker. 

 

4.4.2 Reliabilitet 

I Jan Trosts Enkätbok (2001) förklaras att reliabilitet innebär undersökningens 

tillförlitlighet, där möjligheten till slumpinflytelser minimeras. Författaren tar upp 

fyra komponenter som ryms i begreppet reliabilitet. Kongruens handlar om likhet 

mellan olika frågor som avser mäta samma sak. En undersöknings precision 

handlar om hur svaren registreras, det innefattar hur den svarande markerar svaren 
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i undersökningen och hur de har uppfattat frågorna. Jag har ansträngt mig när jag 

formulerat frågorna för att göra dem så tydliga som möjligt, för att undvika 

eventuella missförstånd. Jag använder inte negationer i enkätens frågor, då dessa 

enligt Jan Trost (2001) sänker en undersöknings reliabilitet. Jag har även undvikit 

att ställa två frågor i en och samma fråga, för att frågan eller svarsalternativen inte 

ska missförstås och genom det orsaka att undersökningens reliabilitet sjunker.  

 

4.5 Enkätens utformning 

Jag bifogade ett missivbrev som försättsblad till enkäten då Trosts (2001) 

rekommenderar att ett informerande missivbrev hör samman med frågeformuläret. I 

missivbrevet informerar jag om undersökningens syfte och att undersökningen är 

anonym. Högst upp till vänster på första sidan i enkäten har jag angivit 

undersökningens ursprung och myndigheten bakom undersökningen. 

 

Enligt Holme & Solvang (1997)är det viktigt hur ett frågeformulär är utformat och 

hur frågorna ser ut, detta spelar stor roll för hur respondenterna reagerar på 

undersökningen. Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställning har jag 

formulerat följande frågor och konstruerat enkäten på följande sätt: 

 

 Fråga 1 i enkäten är demografisk och anger könet på den svarande. Könen 

placerades i alfabetisk ordning, vilket innebär att kvinna kommer före man i 

enkäten Trosts (2001). Fråga 2-4 avser att mäta de svarandes attityder till 

könsfördelning och kvinnodominans i läraryrket. Fråga 3 har även två öppna 

följdfrågor, den första till de positiva svarsalternativen och den andra kopplat till de 

negativa svaren.  

Fråga 5 och påståendena 6-8 riktar sig mot att undersöka läraryrkets 

professionsnivå. Jag valde att formulera påståenden som kan anses som 

värdeladdade då jag ville uppnå ett tydligt ståndpunktstagande från den svarande. 

Jag är medveten om att detta kan minska reliabiliteten på dessa punkter då detta kan 

påverka den svarande indirekt. Jag ansåg ändå att punkterna fyller en funktion, för 

att påvisa lärarnas inställning till sitt yrkes professionella status gentemot andra 

yrkesgrupper med likvärdig utbildning.  
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Fråga 9 där ska den svarande markera de faktorer den anser ha haft betydelse för 

yrkets nuvarande professionsnivå. Den svarande kan välja flera svarsalternativ. Det 

finns fem angivna svarsalternativ och ett alternativ där den svarande kan ange 

annan orsak och fylla i alternativ själv.  

Frågor och påståenden 10-12 avser jämställdhet på sin arbetsplats. Påstående 11 

Om den svarande har givit ett nekande svar, finns tre efterföljande påståenden att 

ta ställning till och en öppen fråga om vilka åtgärder som bör göras på 

arbetsplatsen för att göra den jämställd.  

Enkäten avslutas med en öppen fråga där den svarande ges möjlighet att skriva egna 

kommentarer om skillnader och likheter i kvinnliga/manliga lärares 

yrkesverksamhet. 

 

I Enkätboken står det att en sådan öppen fråga är att rekommendera i varje 

enkätformulär., Möjlighet finns för den svarande att under denna fråga skriva egna 

kommentarer om det som enkäten syftar till att undersöka. Vanligtvis väljer cirka 

10 % att skriva någonting alls på denna öppna fråga. De svar som kommer där kan 

innehålla värdefulla synpunkter, men ibland bara är ett sätt för den svarande att 

avreagera sig på (Trost, 2001). Förhoppningsvis kommentarer några svarande några 

värdefulla synpunkter som sedan kan komma till användning i undersökningen. 

4.6  Bearbetning av data 

De data som inkommit i undersökningen har jag bearbetat i dataprogrammet 

WinSTAT för Excel. Detta program gav mig möjlighet att sammanställa 

enkätsvaren och därefter bearbeta dem. Resultaten av frågorna kommer att 

redovisas i textform.. I resultat delen analyserar jag det data som inkommit, , 

tolkningar och slutsatser görs i kapitel 6 under rubriken Diskussion.  

 

5. Analys och resultat 

5.1  Svarandestruktur 

Enkäten delades ut på 5 olika skolor där det tillsammans finns 196 lärare, endast 66 

svar kom in så bortfallet i undersökningen är hela 66 %. En bortfallsanalys görs 
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därför inledningsvis. Alla frågor utom fråga 8 besvarades av alla svaranden. Det var 

1 svarande som inte svarade på den frågan. 

Könsfördelningen i undersökningen är väldigt ojämn mellan kvinnor och män, då 

andelen kvinnor som jobbar inom skolan är så mycket större än andelen män. 

Således är 50 av de svaranden kvinnor och 16 är män.  

 

Svarsfördelningen mellan de fem skolorna som jag undersökt: 

Skola 1: 26 % av det totala antalet svarande (15 kvinnor, 2 män).  

Skola 2: 18 % av det totala antalet svarande (8 kvinnor, 4 män).  

Skola 3: 12 % av det totala antalet svarande (5 kvinnor, 3 män).  

Skola 4: 24 % av det totala antalet svarande (13 kvinnor, 3 män).  

Skola 5: 20 % av det totala antalet svarande (9 kvinnor, 4 män). 

 

5.2 Bortfallsanalys 

 

Mitt val av en enkätutdelning som undersökningsmetod motiverades tidigare i detta 

arbete med att denna metod i större utsträckning än andra gav möjlighet att nå ett 

stort svarandeantal. Med den begränsade tid som gavs för denna undersökning anser 

jag fortfarande att den valda undersökningsmetoden lämpade sig utmärkt för denna 

typ av studie. Det jag nu i efterhand skulle ha ändrat på är, att jag personligen skulle 

ha befunnit mig på plats och informerat om min undersökning på varje skola. Då 

det inte fungerade att sända ett ombud. Vid de skolor där det inte fanns tidsutrymme 

för de svarande att fylla i min enkät, blev bortfallet så mycket större än på de skolor 

jag var närvarande under hela processen. Nu var det en begränsad tid för min studie 

och de svarande bemötte mig i min begäran så gott de kunde med sina pressande 

scheman under december månad. En undersökning under en längre tidsperiod hade 

kanske gett ett annat utfall, nu får jag utgå från den lilla mängd av svar som erhölls. 

Det kommer inte gå att bekräfta eller dementera mina frågor utifrån den lilla 

svarsmängden, utan jag får endast visa på tendenser med stöd av det empiriska 

materialet. Genom denna metod fick jag svar från 66 svarande av 196 utdelade 

enkäter. Det skulle ha varit en omöjlighet att utföra 66 stycken intervjuer med de 

svarande för en person under samma tidsperiod. Så valet av undersökningsmetod 

var rätt för min undersökning, men idag skulle jag ha skött distribueringen av 
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enkäten annorlunda. Nu i efterhand inser jag att min utformning av enkäten saknar 

belägg i det empiriska materialet, den mäter inte det jag ville mäta. Validiteten är 

undersökningens giltighet, det vill säga att den mäter det den är avsedd att mäta 

(Trost 2001). Därför anser jag nu att min enkät har låg validitet Validiteten är 

beroende av vad som ska mätas i undersökningen, och frågeställningens utformning 

(Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn 1997). Jag anser att det beror på olika 

faktorer, stress med att få en färdig enkät till de inbokade undersökningstillfällena, 

tunnelseende riktat mot den historiska empirin och ett inte helt genomtänkt syfte. 

Jag anser även att många frågor och påståenden är ledande och jag har misslyckats 

med min intention att vara objektiv då mycket av mina personliga åsikter kan anas. 

Dessa faktorer kan även ha bidragit till att svarsfrekvensen blev så låg, då de 

svarande kanske ansåg att enkäten inte fyllde någon större funktion eller var 

missvisande. Enligt Holme & Solvang (1997) är det viktigt hur ett frågeformulär är 

utformat och hur frågorna ser ut, detta spelar stor roll för hur respondenterna 

reagerar på undersökningen. Om jag skulle göra om en likartad undersökning idag 

skulle jag vara väldigt noga med att ha ett mätbart syfte som är starkt förankrad och 

ha belägg för mina frågor. Jag skulle även ha smalnat av det jag ville undersöka. I 

den här undersökningen ville jag för mycket och gjorde det väldigt svårt för mig 

själv.  

 

5.3 Resultat och analys av enkätundersökningen. 

 

Då jag redan klargjort, att enkäten har låg validitet och inte mäter det jag ville 

undersöka, kommer jag inte dra några stora slutsatser utifrån undersökningen. 

Koncentrationen i min analys kommer därför att basera sig på de öppna frågornas 

svar där de svarandes åsikter framkommer bättre. Det går inte att bekräfta eller 

dementera mina frågor utifrån den lilla svarsmängd som inkom, utan jag kommer 

endast påvisa tendenser från svarandegruppen med stöd i empirin.  

Den enkät som delades ut till lärare på fem skolor skulle undersöka lärarnas 

inställning till kvinnodominans i yrket och den rådande könsfördelningen på 

arbetsplatsen, yrkets professionella status samt jämställdhet på arbetsplatsen. Mina 

påståenden i enkäten som skulle mäta yrkets professionella status var alldeles för 

ledande och spridningen på svaren skilde sig inte åt. Därför beslutar jag att bortse 
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från den punkten i min undersökning då jag är övertygad om att en analys utifrån 

det insamlade data skulle vara missvisande. Jag kommer därför inte att kunna 

besvara frågan om yrkets professionella status i min frågeställning.  

Analysen av resultaten är därför uppdelad utifrån dessa aspekter och kommer ha 

rubrikerna, Könsfördelning och kvinnodominans i yrket, Jämställdhet på 

arbetsplatsen och Övriga åsikter om skillnader och likheter i kvinnliga och manliga 

lärares yrkesverksamhet.  

 

5.3.1 Könsfördelning och kvinnodominans i yrket. 

 

Undersökningen visade att hälften av de svarande var nöjda med den nuvarande 

könsfördelningen på sin arbetsplats, det fanns inga märkbara skillnader mellan de 

kvinnliga och manliga svaranden. Några åsikter som gavs om varför de var nöjda 

var; "Jag ser inte könsfördelningen som något problem. Jag anser att de kunskaper 

som lärarna har, vare sig de är manliga/kvinnliga, är det som är det viktiga", 

"Tänker ej på könsfördelning i det dagliga arbetet, samarbetet fungerar bra oavsett 

kön", "Spelar ingen större roll med kön person viktigare. Har vissa saker mer 

gemensamt med samma kön(manlig svarande)". Här resonerar de svarande på ett 

likartat sätt som flera informanter i Hjalmarssons (2009) undersökning. De ansåg 

att individen och dess kunskaper och egenskaper var viktigare än kön. Den manliga 

svarande gav ändå uttryck för att han hade mer gemensamt med det egna könet. Det 

går inte att avgöra hur stor vikt den svarande lägger i det uttrycket. Det kan ha varit 

ett allmänt konstaterande från hans sida eller också visar det på att han söker sig till 

homosociala grupperingar på arbetsplatsen på likartade sätt som Robertsson (2003) 

upptäckte att männen i hans undersökning gjorde. Även Hjalmarsson (2009) 

uppmärksammade detta i sin studie av lärare. Männen där sökte sig till varandra för 

att utföra manligt kodade arbetsuppgifter eller gjorde rastvakter tillsammans. Hon 

tolkar deras beteende som ett försök att skapa en egen gemenskap utan kvinnor, för 

att stärka sig som minoritet på arbetsplatsen, hon såg ingen strategi i det från 

männens sida då uttalandena kom  utan reflektion. 

   Många svaranden angav att orsaken till att de var nöjda var att det var ovanligt 

många män anställda på deras skolor. När jag räknade ut det procentuella 

medelvärdet av lärare anställda i grundskolorna blev det 77 % kvinnor och 23 % 

män, det riksgenomsnittliga medelvärdet av lärare på grundskolan är 78-22 % (se 
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tabell, kap.2.3). Visst har grundskolorna 1 % och gymnasiet 2 % fler män än 

riksgenomsnittet, men jag kan inte hålla med om att det är ovanligt många män. 

Andra orsaker som lyftes av flera svaranden var att det var "(...)bra och trevlig 

stämning i personalgruppen(F-6)", "Personalen på skolan är ett trevligt gäng, om 

det beror på könsfördelningen vet jag ej (gymnasiet)". Den sista åsikten kan bero på 

att det är jämnare könsfördelning på den skolan om jag utgår från det Hjalmarsson 

påstår eller så är personalen helt enkelt trevlig. Flera studier (Hjalmarsson 2009) 

om heterogena arbetsplatser med ungefär lika stora grupper kvinnor som män har 

visat sig trivsammare med god stämning i personalgruppen. Det är för lite 

information för att jag ska kunna dra några slutsatser om det beror på 

könsfördelningen, men det visar tendenser om att lärare anser trivsel i 

personalgruppen som viktig. Någon nämnde att det var bra med blandad personal 

för det blir "inte så skvallrigt i personalrummet". I Lindgrens studie (1985) var 

kvinnorna misstänksamma mot andra av sitt eget kön när de var i minoritet på 

arbetsplatsen, de tyckte det var för mycket skvaller och förtal. Kvinnorna sökte 

hellre gemenskap med männen på arbetsplatsen. Det kan kanske vara så att 

heterogena könsfördelningar bidrar till mindre skvaller, genom att kvinnorna kan 

använda samma strategier som i Lindgrens undersökning, även om kvinnorna är i 

majoritet. Om så är fallet eller inte går inte att säga utifrån den här undersökningen. 

 

Några orsaker som angavs över varför de svarande inte var nöjda med rådande 

könsfördelning på arbetsplatsen var följande. Många svaranden ansåg att "Det 

behövs mer män i skolan, manliga förebilder (...) höja statusen och lönerna i 

yrket", "I läraryrket är det viktigt med män för pojkar". Garnerud anser (Johansson 

2006) att den sneda könsfördelningen inom skolan är ett problem för läraryrkets 

status och löneutveckling, men hon kan inte se att det skulle vara ett problem för 

barns kunskapsinhämtning eller identitetsutveckling. Hon resonerar som så, att ju 

mer det pratas om vikten med manliga lärare som förebilder för pojkar, desto mer 

negativt inställda blir pojkar till kvinnliga lärare. Tallberg och Broman tycker 

(Hjalmarsson 2009) att det visas en stereotyp bild av läraryrket i media och 

förmedlar en bild av att det skulle vara skadligt för elever då de berövas manliga 

förebilder inom skolan. Jag kan hålla med de svarande om att det behövs mer män i 

yrket, av den anledningen att elever behöver ha båda könen som förebilder. Men 

jag känner mig tveksam till att en eventuell löneutveckling skulle gynna kvinnorna i 
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yrket. Tabellen i kap.2.3 visar detta, ju jämnare könsfördelning i yrkesgruppen 

desto mer skilde det i lön mellan kvinnor och män, till männens fördel. Visserligen 

steg lönerna med stadierna det undervisades i, och andra faktorer som utbildning, 

specialiseringar och erfarenhet kan spela roll i löneutvecklingen. Om så är fallet går 

inte att se då tabellen grundar sig på genomsnittslöner. "Fler män för yrket blir allt 

mer vårdande" "Barn omges med allt för många kvinnor och för få män" "(...) alla 

"vilsna"," pappalösa" barn behöver trygga, stabila män i sin närhet. Vi är för 

mycket tanter som det är nu" Efterfrågan (Hjalmarsson 2009) av en heterogenare 

lärargrupp har inneburit att många kvinnliga lärare har känt sig ifrågasatta. De 

känner sig för många och skulle enligt den allmänna efterfrågan hellre ha varit män, 

då män behövs mer, männens egenskaper värderas högre och till och med avlönas 

högre. Visst behöver pojkar idag fler förebilder av sitt eget kön, men det innebär 

inte att kvinnorna är för många utan att männen är för få i barn och ungdomars 

uppväx och uppfostran i övriga livet såväl som i skolan. Den första svaranden 

beskriver att yrket har blivit för vårdande, därför behövs det mer män. Yrket 

tillskrivs "kvinnliga" egenskaper och ska "botas" med den manliga normen. Den 

andra svaranden uttrycker på ett likartat vis det som beskrivs i Hjalmarsons 

avhandling, kvinnan ansåg att de var för många tanter och genom det nedvärderar 

sitt eget värde och utgår från att kvinnor inte kan förmedla trygghet och stabilitet. 

Jag anser att det går att ana hur fast förankrat "genuskontraktet" enligt Hirdmans 

definition finns inneboende hos oss omedvetet. "(...) viktigt med en blandning av 

könen (...)viktigt då vi ska lära ut jämställdhet" Risken med (Johansson 2006) att se 

fler män i yrket som en garanti för jämlikhet kan bli det motsatta enligt Garnerud, 

då manliga pedagoger tenderar att utföra aktiviteter som förknippas med manlighet 

och kvinnliga pedagoger utför de sysslor som förknippas med kvinnlighet. På 

likartat vis resonerar Hans Robertsson(2003) i sin studie av manliga sjuksköterskor. 

Han upptäckte att kvinnliga och manliga sjuksköterskor delade upp arbetsuppgifter 

efter lämplighet utifrån kön. Jag tycker att det är viktigt med en heterogen 

lärarsammansättning som förebilder i jämställdhetsfrågor, men då ställer det även 

krav på lärarna att vara medvetna om sin egen medverkan i könssegregerande 

situationer. De måste våga vara utanför sina könsligt tilldelade roller, kvinnor våga 

spänta stickor och sköt elden på utflykter och låt männen röra ihop degen till 

pinnbröd. Genom medvetenhet om sin egen betydelse som förebilder och att tänka 

lite längre, finns chansen till att jämställdhet bli något normal för barn. "Vi ser olika 



24 

 

på olika saker. Det vore bättre med jämnare fördelning. Vi tycker eller är inte lika 

känslomässigt bl.a" Enligt Johansson (2006) anser Garnerud att idén om manliga 

förebilder bygger på ett särartstänkande, att män och kvinnor kompletterar 

varandra. Genom detta utgår man från att män skulle kunna tillföra något annat än 

det kvinnorna redan gör. Här tolkar jag det som att den svarande utgår från att 

skillnader i synsätt och känslor beror på vilket kön personen har. Det går att tolka 

det som om den svarande anser att känslor och synsätt är biologiskt betingade och 

inte sociokulturellt inlärda. Visst tänker, känner och ser individer på olika sätt men 

jag tror inte det beror till största delen på biologiska betingelser utan till största 

delen av det sociokulturella samhälle och tidsperioden den existerar i.  

 

5.3.2 Jämställdhet på arbetsplatsen 

 

I fråga tio i enkäten skulle de svarande ange de faktorer de ansåg vara jämställdhet 

på arbetsplatsen. Den här frågan var ett flersvars alternativ. Den faktor som fick 

flest svar var likvärdig lön efter utbildning, 20 %, möjlighet att påverka och hur 

åsikter bedöms fick båda 18 % av hela svarandegruppen. Dessa tre kategorier hade 

en topp tre placering hos både kvinnor och män, även om prioriteringarna skilde 

sig åt mellan könen. Därför utgår jag från att de svarande ansåg dessa som viktigast 

för en jämställd arbetsplats. Eva Amundsdotter och Minna Gillberg(2005) utgår från 

att i ett jämställt samhälle har alla lika värde, behandlas på lika sätt oavsett kön eller 

vilken religion man tillhör och man bemöts som individer. Män och kvinnor ska ha 

lika lön för lika arbete. Detta är en grundläggande rättighet.  

Påstående elva i enkäten syftar till att mäta om svarandegruppen anser sig jobba på 

en jämställd arbetsplats där kvinnliga/manliga lärare behandlas lika. av hela 

svarandegruppen ansåg sig 60 % jobba på en jämställd arbetsplats. De som inte 

tyckte sig jobba på en jämställd arbetsplats utgjorde endast 8 % av de svarande. 

Det var endast kvinnliga svaranden som ansåg att kvinnliga/manliga lärare inte 

behandlades jämställt. Jämställdhetsarbeten försvåras enligt Robertsson (2003) på 

grund av genusordningar. Han beskriver segregering på ett vertikalt plan när män 

börjar jobba i ett kvinnodominerad arbetsplats. Då tillskrivs mannen högre status 

;enligt rådande genusordning som utgår från att mannen är norm; med förhoppning 

om fler män ska höja yrkets status. Om man ser segregering på ett horisontellt plan 

går det att se att kvinnor dominerar i yrken som har låg status och dåligt betalt och 
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män i yrken med högre status och högre lön. Enligt honom är det sällan detta 

synsätt kommer i fokus utan jämställdhetsfrågor diskuteras oftast på en 

arbetsplatsansluten eller individnivå Gerd Lindgren(1985) har ett likartat synsätt på 

segregeringen på arbetsmarknaden när hon påvisar att kvinnor framförallt finns 

inom den offentliga sektorn, att kvinnor tilldelas andra arbetsuppgifter och hamnar 

på andra nivåer inom organisationerna. Det finns tendenser anser jag som visar att 

deras missnöje kan bero på att könen behandlas olika på ett vertikalt plan om jag 

tar följd påståendena i beaktande. Av följdpåståendena som de som inte ansåg att 

de jobbade på en jämställd arbetsplats skulle svara på var det Kvinnor och män har 

likvärdig lön baserad  på utbildningslängd och yrkesnivå och Kvinnor och män har 

likartade karriärmöjligheter som fick flest nekande svar. Det är en för liten 

svarande grupp för att kunna dra några slutsatser från detta. De svarandes missnöje 

kan basera sig på andra faktorer än de jag känner till, löneförhandlingar, personliga 

konflikter eller ej erhållna tjänster. Det jag upplever som positivt är att en så stor 

grupp av de svaranden (60 %) ansåg att de jobbar på en jämställd arbetsplats. De 

förändringar som behövde ske på arbetsplatsen för att göra den mer jämställd var 

enligt de svarande; . att organisationen visade gott föredöme och var jämställt. 

Någon nämnde att kvinnor bör uppmuntras att ta på sig ledarroller. I 

nationalencyklopedin beskrivs det att en förutsättning för jämställdhet mellan könen är 

bland annat en jämn fördelning av makt och inflytande, lika villkor till arbete och 

arbetsvillkor, samma förutsättningar till utbildningar och personlig utveckling. Flera 

svarande ansåg att lika lön för lika arbete är ett måste. Ledningen bör sträva efter 

att anställa fler män och ge personalen tillfällen på kontinuerliga träffar att föra 

diskussioner om jämställdhet. Det går inte att förutsäga att fler män i yrket skulle 

ge ett jämnare löneläge och göra arbetsplatsen mer jämställd, Robertsson (2003) 

och Johansson (2006) såg tendenser till att det snarare kunde förstärka könsroller 

och karriärmässigt gynnades männen av detta. Lönestatistik för  lärare visar även 

att löneskillnader mellan män och kvinnor ökar ju jämnare könsfördelning som 

finns på arbetsplatsen. Den här undersökningen baseras på så få svaranden att det 

är omöjligt att uttala sig om det förhåller sig så, men det visar på tendenser som 

indikerar detta. 
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5.3.3 Övriga åsikter  

En synpunkt som nämndes var att det upplevdes som om det ställdes högre krav på 

kvinnliga lärare både från ledning och från föräldrar. Flera svarande tyckte att 

manliga lärare hördes mest, fick längre tid i anspråk vid möten och deras 

synpunkter vägde tyngre än deras kvinnliga kollegor även om männen var i 

minoritet. Om det skulle förhålla sig så eller inte kan inte denna undersökning ge 

svar på. Manliga lärare ansågs även bemötas bättre utav eleverna, då många tyckte 

att eleverna lydde och lyssnade bättre på manliga kollegor. Lärarna i Hjalmarssons 

(2009) avhandling beskriver att de upplevt skillnader på liknande sätt där män 

automatiskt verkar få respekt bara för de är män. Någon var rädd för att ledningen 

ska locka män till yrket genom att ge dem högre lön än till kvinnor. Det kan vara 

möjligt att det förhåller sig så då lönestatistik visar tendenser till att löneskillnaden 

mellan män och kvinnor ökar ju jämnare könsfördelning som är på skolan(tabell i 

kap 2.3). Flera svarande ansåg att könsfördelningen inom de olika ämnena var 

väldigt olika. Männen valde No ämnen och kvinnor språk och estetiska alternativ. 

En svarande hade aldrig hört talas om en manlig hemkunskaps eller 

textilslöjdslärare, inte heller någon kvinnlig trä- och metallslöjdslärare. Detta är 

något som jag inte kan uttala mig om då min studie inte inriktade sig på att 

undersöka ämnesval. Fast jag tycker det är en intressant sak att nämna och det vore 

något att undersöka i andra studier. 

 

6. Diskussion  

Jag kommer inte att beröra undersökningens bortfall eller enkätens utformning här 

då det gjordes i bortfalls analysen. Jag kommer endast att diskutera det resultat som 

utlästes i de mer öppna frågorna. Jag delar upp diskussionen i likartad utformning 

som i resultatdelen. Könsfördelning och kvinnodominans i yrket, jämställdhet på 

arbetsplatsen och övriga frågor. 

 

6.1. Diskussion om resultat  

 

De största tendensen till missnöje som visat sig i min undersökning är att många av 

de svarande saknade fler män på arbetsplatsen. Anledningar till behovet av fler män 
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behövs har varit att de behövs som förebilder för eleverna, de skulle höja yrkets 

status och lön, och yrket är för kvinnodominerat. Jag anser att mycket av de 

synpunkter som framkom har liknelser med den mediala bilden av läraryrket; 

kvinnoyrke; förskjutning från kunskap till vårdande därför behövs män med de 

manliga normerna respekt och auktoritet. Om jag ska se det från Garneruds 

synvinkel så finns det inga belägg för att kvinnliga lärare skulle vara sämre 

förebilder eller förmedlare av kunskap än män, där emot trodde hon att fler män i 

yrket skulle öka yrkets status och lön. Detta ställer jag mig lite tvivlande till då den 

statistik jag hämtade från SCB visade på andra tendenser. Där verkade fler män på 

en arbetsplats öka löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Detta kan visserligen 

bero på olika faktorer än kön. Men även andra forskare (Robertsson 2003, 

Hjalmarsson 2009)påvisar att män kan gynnas av att vara en minoritetsgrupp på en 

arbetsplats. De tilldelas högre positioner och andra arbetsuppgifter, men kvinnorna 

är medverkande i denna process genom sina egna handlingar. I Robertssons studie 

av manliga sjuksköterskor visade att männen tilläts vara slarvigare än sina 

kvinnliga kollegor, kvinnorna täckte upp för männens slarv och detta var något som 

de var medvetna om. Detta är inget som framkom i min egen studie, men någon 

svarande ansåg att männen tilläts ta större plats genom att deras åsikter vägde 

tyngre och de fick mer tid på möten. Detta är inget som jag kan styrka i forskning 

eller grunda några slutsatser efter, men det kan vara en intressant vinkel för andra 

studier. Det finns även tendenser till att lärarna tillskrivs egenskaper utifrån sitt kön 

och rådande genuskontrakt. Männen står fortfarande idag för trygghet, auktoritet, 

stabilitet och kvinnorna för det vårdande och omsorg. 

Det som de svarande uppgav som anledningar till att de var nöjda med rådande 

könsfördelningar enligt många var att de inte tänkte på sina kollegor utifrån kön. 

De ansåg att individen, personlighet och kunskaper var viktigast, men en man 

nämnde att han har mer gemensamt med det egna könet. På liknande sätt hade de 

intervjuade i Hjalmarssons resonerat. Detta är för lita att dra en slutsats från, men 

personliga egenskaper och individens kunskap verkar vara viktigt för relationerna 

på en arbetsplats. 

 

Jämställdheten på mina undersökta skolor verkar vara relativt hög, det var endast 

några få kvinnor som inte tyckte de jobbade på en jämställd arbetsplats. Deras 

missnöje kan bero på andra orsaker som jag nämnt tidigare. De tre viktigaste 
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faktorer för jämställdhet enligt de svarande var likvärdig lön, möjlighet att påverka 

och hur åsikter bedöms. Deras värderingar stämmer bra överens med Amundsdotter 

och Gillbergs (2005) definitioner av ett jämställt samhälle. Därmed inte sagt att de 

svarande verkligen jobbade på en jämställd arbetsplats, då det inte går att basera ett 

sådant uttalande på en sådan liten svarandegrupp. Forskning visar även att 

jämställdhetsarbete försvåras genom genusordningars påverkan med segregerande 

arbetsuppgifter. Männen sköter teknik och buspojkar, kvinnorna sköter 

bildlektioner och plåstrar sår. Medvetenhet av vad vi förmedlar till elever genom 

handling måste öka och lärarna måste aktivt jobba för att tänka utanför ramen av 

vad som förväntas vara ”manligt” och ”kvinnligt”. Först när vi blir medvetenhet om 

våra egna handlingar kan vi aktivt påverka dem. Jag håller med Johansson (2001) 

om att det går aldrig att uppnå jämställdhet så länge det finns någon som tjänar 

något på det, men svaret på hur det skulle gå till att motverka det vet jag inte. Utan 

det lämnar jag gärna över med varm hand för vidare forskning. 

 

7. Avslutande reflektioner  
 

Tyvärr blev min studie inte vad jag hade tänkt från början. Jag försvårade enormt 

för mig själv genom att stressa igenom uppbyggandet av empirin som en trygg 

förankring till min enkät. Mitt tips till andra är att smalna av det ni vill undersöka, 

även om det verkar torftigt i början blir det stort i slutet. Jag känner att jag hade 

svårt att begränsa mig i början och viljan till så mycket mer fanns. Genom detta 

bidrog jag till att min egen undersökning havererade. Nu slutade det med att jag 

varken kan bekräfta eller dementera min frågeställning och jag fick visa på 

tendenser utifrån öppna frågor. Ett annat tips är att inte enbart grunda sin studie på 

en enkät, ta den extra tid som behövs för intervjuer för att gardera er om det blir 

stort bortfall. Jag hoppas att mina tips kan hjälpa studenter i framtida forskningar. 
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Bilaga 1 Enkät 

 

Örebro Universitet 

Pedagogiska Institutionen 

 

     Skola nr:____   

___________________________________________________________________________ 

 

1. Kön:     

Kvinna         

Man             

___________________________________________________________________________ 

2.  Hur ser fördelningen av kvinnliga och manliga lärare ut på din arbetsplats, enligt 

dig? 
 

       Kvinnor – Män 100 – 0 %  Kvinnor – Män 40 – 60 % 

Kvinnor – Män 80 – 20 %  Kvinnor – Män 20 – 80 % 

Kvinnor – Män 60 – 40 %  Kvinnor – Män 0 – 100 % 

 Kvinnor – Män 50 – 50 %  

  

___________________________________________________________________________ 

3. Är du nöjd med den nuvarande könsfördelningen av kollegor på din arbetsplats?(Det 

är viktigt för undersökningen att du svarar på de öppna frågorna, för att dina åsikter ska 

komma fram.) 

 

Ja, absolut   Nej, knappast 

Ja, i stort sätt   Nej, absolut inte 

Vet ej  

 

Om ja. Varför är du nöjd? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Om nej. Varför är du inte nöjd? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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4. Anser du att den nuvarande könsfördelningen påverkar din arbetsplats på ett positivt 

eller negativt vis? Sätt ett kryss på linjen. 

 

Positivt   varken/eller   Negativt 

|_____________________________________|__________________________________| 

 

 

5. Tror du att feminiseringen utav lärarkåren påverkar yrkets status på ett positivt eller 

negativt vis? Sätt ett kryss på linjen. 

 

Positivt   varken/eller   Negativt 

|_____________________________________|__________________________________| 

 

Jag kommer nu att ange några påståenden som gäller läraryrket. Jag vill att du markerar din 

inställning till dessa genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. 

 

6. Läraryrket har en lägre professionell status än andra professioner, så som läkare och 

advokater. 

 

Ja, absolut    Nej, knappast 

Kan nog vara så   Nej, absolut inte 

Vet ej  

 

7. Om läraryrket hade varit ett homogent manligt yrke hade yrket haft högre status. 

 

Ja, absolut    Nej, knappast 

Ja, förmodligen   Nej, absolut inte 

Vet ej  

 

8. Om läraryrket hade varit ett homogent manligt yrke skulle lärarna ha högre lön. 

 

Ja, absolut    Nej, knappast 

Ja, förmodligen   Nej, absolut inte 

Vet ej  
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9. Vilka av följande alternativ anser du haft betydelse för yrkets nuvarande 

professionsnivå? Markera dessa med ett kryss. 

 

 Svårigheter med att samla kåren i en gemensam kamp.  

 Feminiseringen av yrkeskåren 

 Decentraliserad styrning 

 Olika fackföreningar inom kåren 

 Lärarutbildningen 

 Annan orsak……………………………………………………………………… 

___________________________________________________________________________ 

Nu följer några påståenden om jämställdhet på din arbetsplats. Även dessa vill jag att du tar 

ställning till på samma sätt som tidigare.  

 

10. Vad anser du är jämställdhet på en arbetsplats? Markera de svarsalternativ där du 

anser kvinnor och män bör behandlas likvärdigt.  

 

Likvärdig lön efter utbildning Karriärmöjligheter 

Möjligheter att påverka  Vidarutvecklingsmöjligheter 

Hur deras åsikter bemöts  Fackliga åtaganden 

 

11. På min arbetsplats är kvinnliga/manliga lärare jämställda. 

 

Ja, absolut   Nej, knappast 

Ja, förmodligen  Nej, absolut inte 

Vet inte 

  

Om du svarat ”Nej, knappast” eller ”Nej, absolut inte” önskar jag att du tar ställning till 

följande påståenden som du anser påverkar eller inte påverkar jämställdheten på en 

arbetsplats. 

 

A. Rektorn behandlar kvinnliga/manliga lärare likartat. 

 

Ja, absolut    Nej, knappast 

Ja, förmodligen   Nej, absolut inte 

Vet ej  
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B. Kvinnor och män har likvärdig lön baserad på utbildningslängd och 

yrkeserfarenhet. 

 

Ja, absolut    Nej, knappast 

Ja, förmodligen   Nej, absolut inte 

Vet ej  

 

C. Kvinnor och män har likartade karriärmöjligheter. 

 

Ja, absolut    Nej, knappast 

Ja, förmodligen   Nej, absolut inte 

Vet ej 

  

12. Vilka åtgärder anser du eventuellt bör göras inom din skola för att göra din 

arbetsplats mer jämställd?(Endast om du anser din arbetsplats som ej jämställd). 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

13. Övriga åsikter om skillnader och likheter i kvinnliga och manliga lärares 

yrkesverksamhet. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


