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Fler män till skolan – en studie av ett försök att 
locka män till läraryrket 
 
CATHARINA ANDERSSON 
Institutionen för hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna 
 
Sammanfattning: Flertalet lärare i den svenska skolan är kvinnor. Många 
röster har höjts för att locka män till läraryrket. Regeringen har också gett 
högskolor och universitet i uppdrag att bredda rekryteringen av just denna 
grupp. Att starta projektet Fler män till skolan var Högskolan Dalarnas 
försök att hörsamma regeringens påbud att motverka könssegregeringen 
inom lärarutbildningen.  
I artikeln görs en kort tillbakablick över svensk skola och lärarutbildning i 
perspektivet kvinnliga/manliga lärare. Därefter redovisas studien som bygger 
på en enkät samt brev skrivna till författaren som bl a besvarar frågorna: 
Vilka är dessa män som söker till lärarutbildningen (ålder, tidigare 
utbildning, föräldrarnas utbildning etc)? Varför söker de? Vad har de för 
uppfattning och vad har de upplevt sin egen skolgång? Vilken uppgift anser 
männen vara skolans viktigaste och gentemot vem har man som lärare det 
största ansvaret?  
 
ARBETSDELNING MELLAN KÖNEN - LÄRARYRKETS 
FEMINISERING 
 
 
Vem är läraren i skolan? Svaret är; mestadels en kvinna. Enligt SCB:s 
Arbetsbarometer var exempelvis under 1996 andelen lågstadielärare 98% 
kvinnor (Blank, A. & Palmqvist, H. 1998) Vem är då lärarstuderande idag? 
Beroende på inriktning 1-7, 4-9 eller gymnasielärare ser det litet olika ut, 
men det är övervägande kvinnor. År 2001 angav SCB att andelen män som 
tog ut grundskollärarexamen inom skolår 1-7 var ca 12% och 4-9 var 29% 
(http://www.scb.se/statistik/uf0203/UFO203 GR tab2x15) och år 2002/03 
11% respektive 27 % (http://www.scb.se/statistik/UF/UFO 205).  
  I de tidiga skolformerna såg det annorlunda ut än idag. Från början var det 
klockarna som hade det primära ansvaret för utbildningen av landets 
befolkning. När olika skolformer började växa fram var läraren under 1800-
talets början mestadels man, därefter kvinna eller man beroende av elevernas 
ålder, kön och sociala bakgrund samt vilket ämne som undervisades (Florin 
1987, Tallberg Broman 2002).  
  Från början var skolan starkt förknippad med kyrkan, för att senare lika 
starkt förknippas med staten. Både kyrkan och staten var och är fortfarande 
starkt mansdominerade domäner. Från början till och med otillåtna för 
kvinnor. De första skolformerna; katedralskolor, klosterskolor trivialskolor, 
gymnasier och senare läroverken var förknippade med kyrkan på ett utpräglat 
sätt. I dessa dominerade inom utbildningen till en början ämnena latin och 
kristendom. Gymnasierna var en slags seminarier för det lägre prästerskapet. 
Inte förrän 1831 överfördes prästutbildningen helt till universiteten (Florin & 
Johansson 1993). Läroverkslärarna var alla män ända fram till 1914 då den 
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s k Lärarlönenämnden beslutade att öppna läroverken för kvinnliga lärare. 
Detta troligen beroende på att en kvinnlig akademiker fanns med som 
sakkunnig i nämnden och drev kvinnornas frågor (ibid). 
  När folkskolan utvecklades under senare delen av 1800-talet var läraren till 
en början mestadels en man. Genom skolförordningarna 1853 och 1858 fick 
kvinnorna gradvis tillträde till det allmänna skolsystemet (Florin 1987).   
Florin (ibid)  beskriver i sin avhandling tre förändringsprocesser i läraryrket 

under 1800-talets andra hälft och 1900-talets början; feminiseringsprocessen, 
professionaliseringsprocessen samt den statliga byråkratiseringsprocessen. 
Dessa processer hängde på olika sätt ihop. Feminiseringen började i och med 
den nya skolförordningen år 1853 då s k mindre skolor, glesbyggdsskolor 
inrättades, där kvinnor gavs rätt att arbeta. År 1858 fick kvinnor rätt att 
arbeta i småskolor och år 1859 i folkskolor. Under 1860-talet bestod 
småskolläraryrket av hälften män och hälften kvinnor, för att i slutet av 
århundradet helt ha övertagits av kvinnor. Motsvarande siffror för 
folkskolläraryrket var 10% kvinnor år 1860 för att i början av 1900-talet ha 
ökat till ungefär 37%. Småskollärarinnornas inträde i skolan hörde ihop med 
en ekonomisk och pedagogisk skolkris, men också en legitimitetskris. Skolan 
var inte accepterad av bönderna. Det gällde att få skolan accepterad. Detta 
skedde genom att man använde oexaminerade, billiga lärare ur de egna 
leden. På så sätt kom kvinnorna in och övertog småskolan. Kvinnornas 
inträde i skolan var således till en början en ren besparingsåtgärd. 
Feminiseringen av folkskollärarkåren gick långsammare och skedde främst i  

städernas folkskolor. I tider då det var brist på lärare hade kvinnorna lättare 
att komma fram. Att feminiseringen gick långsammare inom 
folkskollärarkåren hade många orsaker bl a könspolitiska. Statens 
maktbefogenheter ökade och det övergripande ansvaret för de lägre 
klassernas undervisning flyttades från hemmet och församlingen till staten. 
Statlig styrning av skolan skedde via folkskoleinspektionen, statsbidragen, 
statsbidragsvillkoren, folkskole-stadgorna, normalplanerna samt 
lärarutbildningen. I och med att staten styrde tilldelningen av 
utbildningsplatser vid lärarutbildningarna upprätthölls könsbalansen i 
folkskollärarkåren. Trots att kvinnor var mer meriterade togs män med lägre 
utbildning in vid seminarierna. Staten ställde sig på männens sida vid 
sekelskiftet för att upprätthålla könsbalans inom kåren. Inte förrän under 
1960-talet kom kvinnor att dominera yrket (ibid).  
Arbetsdelning mellan könen uppträder på arbetsmarknaden på olika sätt. Ett 

sätt brukar kallas horisontell segregering, vilket innebär att fördelningen 
mellan kvinnor och män inom t ex olika yrken inte är densamma. Ibland är 
yrkena mansdominerade ibland kvinnodominerade. Vertikal segregering 
innebär att fördelningen kvinnor och män på olika positioner inom olika 
yrken inte är densamma. Kvinnor tenderar att återfinnas på lägre 
befattningsnivåer inom samma yrke eller sektor, medan männen återfinns på 
chefsnivå i högre utsträckning (SOU 1997:137). 

Florins studier visar på såväl horisontell som vertikal segregering inom 
läraryrket. Kvinnor tenderar att öka inom läraryrket, från början mest inom 
de lägre årskurserna, där lönen var sämre. Senare när kvinnorna återfinns 
inom både småskolan och folkskolan återfinns männen som deras chefer. 
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Florin (1987) visar hur feminiserings-, professionaliserings- och den statliga 
byråkratiseringsprocessen samverkade och påverkade kvinnornas position 
och makt inom skolan under 1860-1906. Feminiseringen inom yrket hade två 
olika mönster, dels det hon kallar ”fattigmönstret” under den ekonomiska 
och pedagogiska skolkrisen under mitten av 1800-talet, då ett kvinnligt 
lärarproletariat uppstod. Det andra mönstret kallas ”stadsmönstret”. I 
städerna fanns gott om ogifta kvinnor i medelklassen som ville försörja sig 
samtidigt som behovet av lärarkrafter var stort. 
Hon visar också de manliga strategier som användes för att tidvis inlemma 

och tidvis utesluta kvinnorna ur lärarkollektivet, olika för lärarinnorna i 
småskolan respektive folkskolan. Vid två tillfällen utsätts kvinnorna från 
männens sida för ”social closure” d v s utestängs. Det första tillfället inträffar 
då folkskolans män försöker värja sig mot småskolans  konkurrens och en 
könslig arbetsdelning sker med en överordnad manlig folkskola och en 
underordnad kvinnlig småskola. Vid sekelskiftet, då kvinnorna ökat inom 
folkskollärarkåren, inträffade nästa tillfälle. Genom olika reglerings- och 
kontrollmekanismer genomfördes differentierade man- och kvinnolöner. 
Manliga könsegenskaper började betonas och ansågs mer värda än de 
kvinnliga inom läraryrket. Männen ansågs orka mer, ha bättre disciplin i 
klassrummet vara friskare och dessutom hade kvinnorna ingen familj att 
försörja. Den manliga tillväxten i yrket gynnades också av Fridjuf Bergs 
seminarieproposition 1913, där man framhöll vikten av att läraren själv har 
provat kroppsarbetets villkor. Man ville nu värva lärare ur folkskolans elit. 
De kvinnliga lärarna som kom ur medelklassen efterfrågades inte längre 
(ibid).  
  Inom den pedagogiska forskningen har under senare decennier utvecklats 
en feministiskt inspirerad forskning, som fokuserat skolan och 
utbildningssystemets betydelse för förhållandet mellan könen bl a genom att 
anlägga genusperspektiv på läraryrket. Lärare uppfattar ofta själva skolan 
som könsneutral (Riddel 1987), medan annan forskning visar att skolan 
förstärker redan existerande könsmönster, samtidigt som den i vissa fall kan 
bidra till förändring av dessa.  
Gannerud (1999) behandlar i sin avhandling lärares professionella liv ur ett     

genusperspektiv. Hon visar i sin empiriska studie hur den samhälleliga 
genusordningen kommer till uttryck inom skolans ram. Hon tar sin avstamp i 
den feministiska forskning som menar att könsaspekten är en social 
konstruktion, skapad i samspel mellan människor och deras omvärld. 
Genusordning betecknar den genusrelaterade organisationen på en 

samhällelig nivå och omfattar två nivåer, den symboliska och den 
strukturella. I den förra finns olika föreställningar om hur kvinnor respektive 
män är och bör vara. Den senare visar sig i könsarbetsdelning, struktur och 
makt i samhället, emotionella och sexuella relationer mellan människor. Det 
finns ett hierarkiskt förhållande mellan det manliga och det kvinnliga, där det 
manliga oftast värderas högre än det kvinnliga. 
I lärarrollen finns aspekter som är förenliga eller oförenliga med manligt 

eller kvinnligt genus. Den kräver att läraren har auktoritet och utöver viss 
makt (manligt genus) samtidigt som läraren skall visa känslomässigt 
engagemang och ha sociala relationer (kvinnligt genus). Gannerud pekar på 
de olika ideologier som styrt skolan under skilda tider och dessas betydelse 
för feminiseringsprocessen. Hon menar att dessa ideologier, som kan vara  
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t ex olika pedagogiska moden, kan ha betydelse för att män söker sig bort 
från läraryrket. Ett elevcentrerat förhållningssätt är mer kvinnligt definierat. 
Detta kan skapa en konflikt mellan yrkets krav och genusordningens 
identitetsskapande innehåll. I genusordningens hierarki har kvinnliga 
värderingar och förhållningssätt lägre värde och kan därmed påverka den 
manlige lärarens personliga status. Kvinnor däremot, som genom lärarrollens 
krav på ledarskap och auktoritet överskrider genusordningen, får högre 
status.  
Det finns en rad olika teoriansatser inom ekonomisk och sociologisk 

forskning som kan bidra till att förstå orsaker och drivkrafter bakom 
könsegregeringen på marknaden och inom i det här fallet läraryrket.  
Christina Jonung gör en genomgång av olika teorier om yrkessegregering på 

arbetsmarknaden (SOU 1997:137). Hon indelar dessa i huvudsak i fyra 
grupper av teorier.  
Den första gruppen omfattar utbudsinriktade teorier och förklaringar, 

exempelvis skillnader mellan kvinnors och mäns preferenser samt eventuella 
skillnader i kvinnors och mäns förmåga som kan medföra att olika yrkesval 
görs. Till den här gruppen hör också de teorier som utgår ifrån 
arbetsfördelningen inom familjen som förklaring till könens olika yrkesval. 
Är arbetsfördelningen sådan att mannen har huvudansvar för 
marknadsarbetet och kvinnan för hemarbetet, kan man förvänta sig att 
kvinnors och mäns humankapitalinvesteringar skiljer sig åt. Kvinnor kommer 
att investera i humankapital och väljer också yrken som är förenliga med 
mönstret inom familjen. 
Arbetsmarknadens efterfrågan är en annan grupp av teorier. Till denna hör 

olika diskrimineringsteorier, diskriminering i den betydelsen att kvinna och 
man behandlas olika på arbetsmarknaden på grund av sitt kön. Detta kan t ex 
leda till olika lön för kvinna och man, men också till segregering, så att 
kvinnor och män har skilda arbetsuppgifter, yrken och befattningar (jfr 
Gannerud 1999). 
Till den tredje gruppen som nämns hör teorier om s k statistisk 

diskriminering d v s individen behandlas med utgångspunkt från 
grupptillhörighet inte utifrån egna egenskaper och kvalifikationer (jfr Florin 
1987).  
Den fjärde gruppen betonar de begränsningar som bl a sociala normer, 

vanor och traditioner utgör för individers valmöjligheter. Hit hör olika 
sociologiska teorier. 
Jag kommer senare att försöka knyta an till några av dessa teorier i min 

analys av det empiriska materialet. 
 
VILKEN MAN VILL BLI LÄRARE? 
 
Ovan rubricerade fråga ställs av Blank och Palmqvist (1998) i boken med 
samma namn. Författarna lät 516 män som sökte grundskollärarprogrammet 
1-7 under hösten 1996, vid ett av våra lärosäten, besvara en enkät som skulle 
ge svar på denna fråga. Den bild av den manlige sökande, de tecknade, 
visade en student, något äldre än genomsnittet, med större erfarenhet från 
arbetslivet och med annan livserfarenhet än övriga manliga studenter. 
Gymnasiebakgrunden skilde sig åt, men samhällsvetenskaplig linje var den 
vanligaste. Många hade kompletterat på Komvux. En tredjedel av 



 5

populationen hade lärare i släkten och 82% var medlemmar i någon form av 
förening, oftast en idrottsförening. Information om utbildningen hade de 
skaffat sig själva. Av största vikt för valet av utbildning angav dessa män 
vara arbetet med barnen. Yrkets löneläge och status hade mindre betydelse, 
däremot var möjligheterna till arbete efter utbildningen av stor betydelse. De 
inom läraryrket attraktiva arbetstiderna hade dock mindre betydelse. 
Respondenterna ansåg att andra män inte lockades av arbete med barn eller 
att utbilda sig för detta. Författarna drar slutsatsen att dessa män inte känner 
sig som andra män. Männen trodde inte att män avskräcktes av 
kvinnodominansen inom yrket, däremot menade man att det låga löneläget 
hängde samman med kvinnodominansen. Yrkets låga status ansågs vara 
orsak till att män inte söker lärarutbildning. Att arbeta med barn har låg 
status. Författarna diskuterar mot bakgrund av resultatet, om dessa män kan 
anses vara könsbrytare. 
Sargent (2001) redovisar i sin undersökning två amerikanska forskares syn 

på varför det finns så få män inom kvinnodominerade yrken – läraryrket i 
synnerhet. Williams (1992) visar i sin forskning hur män i kvinnodominerade 
yrken bl a grundskolläraryrket har, för män dolda fördelar – det hon benämnt 
”Glass Escalator”.  Allan´s (1994) titel ”Anomaly as Exemplar” används för 
att uttrycka att män inom grundskolläraryrket upplever motsägelser i sina 
lärar- och könsroller. Båda forskarna menar att man i skolan föredrar att 
anställa män, och att män har lättare att avancera. Båda menar att detta är 
manliga fördelar och att dessa erhålls, därför att män lättare lierar sig med de 
manliga administratörerna. Båda menar att det finns könsspecifika 
arbetsuppgifter i skolan. Männen i skolan upplever sig vara mer granskade 
och utsatta för misstänksamhet. Undervisningen bedrivs inom olika områden, 
på olika sätt av män och kvinnor. 
Allan använder fenomen utanför männen själva för att förklara 

segregeringen. Han problematiserar den motsägelsefulla position, män 
befinner sig i, när de inom kvinnodominerade yrken, skall konstruera ”a 
meaning and a masculinity that fits the social situations” (1994 s. 9). De 
sociala situationer han åsyftar är de förväntningar och åligganden avseende 
maskulinitet, som läraren har på sig från betydelsefulla personer i 
omgivningen t ex arbetskamrater, administratörer, föräldrar och elever. 
Williams (1992) anser å sin sida att de flesta fördomarna mot män i 

kvinnoyrken kommer från ”outsiders” d v s personer utanför fältet. Som 
exempel på ”outsiders” nämner hon männens familjer och folk i allmänhet. I 
hennes arbete finns också andra intressanta slutsatser. Till att börja med 
menar hon, att män är väl medvetna om den uppenbara lätthet med vilken de 
kan avancera inom kvinnliga yrken och hon tillägger att detta är ofta motivet 
till varför män söker sig till fältet. Hon menar också att män ofta upplever en 
lugn samexistens med kvinnliga medarbetare, i jämförelse med att arbeta 
med kvinnor i en mansdominerad miljö, där det förekommer diskriminering 
och trakasserier. Den största betydelsen för män i kvinnodominerade yrken 
är ändå enligt henne, den psykologiska stress  männen utsätts för eftersom de 
befinner sig utanför den maskulina normen. Hon hävdar att män oftast 
befordras uppåt för att ”resolve internal conflicts involving their 
masculinity”(s 257-261). 
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Sargent (2001 s. 23) har i sin avhandling intervjuat en grupp män som arbetar 
i grundskolan. Han sökte svar på följande frågor: 
- Finns det strukturer, värderingar eller praxis i grundskolan som håller 

män utestängda? 
- Är grundskolans undervisning så könsbunden så att män inte passar in? 
- Vad händer när män inträtt i yrket? 
- Hur tolkar de och reagerar på det som händer i skolan? 
- Hur uppfattar de sina egna identiteter 
- Slutligen vad var det som inte blev sagt och varför blev det inte sagt? 

(min översättning) 
Svaren han fann i studien visar att: 
- Det finns strukturer och praxis som verkar för att förhindra fler män att 

komma in i skolan.  
- Det finns praxis som gör att män inte stannar kvar i yrket. 
- Kulturen i skolans tidigare år är sådan att män har svårt att passa in. 
- När mannen är i yrket stöter han på motstånd om han bedriver 

undervisning som liknar kvinnornas. 
- Män är tveksamma till att tala öppet om dessa frågor av rädsla för att 

förvärra den inträngande granskning, som de redan nu är utsatta för inom 
yrket. 

Sargent frågade bl a männen om de ansåg att det borde finnas fler män i 
skolan och blev förvånad över svaren. Männen ansåg inte att man skulle göra 
försök att få fler män till läraryrket. Detta skulle enligt dem kunna vara 
menligt för undervisningen rent allmänt och i synnerhet mäns villkor. De 
ansåg att skolan redan idag har de män som verkligen vill ägna sig åt 
undervisning. Att locka män som egentligen inte är intresserade, kan göra 
mer skada än nytta. Trots detta behövdes fler män i skolan, men bara sådana 
som verkligen valt yrket för att de är intresserade av det. 

Studien visar att männen ansåg att pojkar redan i tidig ålder uppfostras till 
att inte utveckla skicklighet i att hantera barn. Lärarutbildning marknadsförs i 
större omfattning till kvinnor än män. Jfr Blank & Palmqvist (1998) som 
fann att de flesta männen själva skaffat sig information om lärarutbildningen.  
Den vanligaste bilden av läraren liknas av Sargents´ respondenter vid 

modersrollen, vilket leder till att yrket anses vara ett kvinnoyrke. De anser att 
lärarutbildning är anpassad efter kvinnor och bygger på antagandet att 
kvinnor ska handha barn, vilket medför att män känner sig som inkräktare. 
Männen var således kritiska till lärarutbildningen. De menade att redan där 
finns en förutfattad mening om hur män skall välja inom 
utbildningssystemet. Arbete med barn presenteras inte för män som ett 
livsprojekt, medan det gör det för kvinnor. Den bild av lärarutbildningen som 
männen beskriver är avsedd och utformad för kvinnor. 
Föräldrars förväntningar på män i skolan som förebilder för pojkar beskrivs. 

Mannen som lärare ska:  
- Inte ha intresse för poesi, vara männen ”i deras liv”,  
- ha intresse för sport, hålla disciplin, vara en auktoritetsfigur 
- De ska med andra ord utgöra stereotyper för manligt beteende och 

manliga attribut.  
Efter denna genomgång av forskning inom området ”män i skolan” följer 
Svenska regeringens påbud för att försöka förändra könsfördelningen i den 
svenska skolan. 
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DE STYRANDES FÖRSÖK ATT FÖRÄNDRA KÖNSMÖNSTRET 
 
I olika regeringsdokument påtalas värdet av balans mellan könen i 
lärarutbildningen, för att om möjligt öka det manliga inslaget i skolan. Man 
kan mot bakgrund av vad Florin och Gannerud kommit fram till fråga sig om 
detta är en ny ”social closure” eller en ny ideologi i det postindustriella  
samhället, där även män drabbas av arbetsbrist. Mot bakgrund av de svar 
Sargent fick i sin forskning kan man också fundera över effekterna, om 
regeringen lyckas i sin strävan med fler män till skolan. 
I regeringens proposition 1996/97:1 (Utgiftsområde 16 s.56) framhålls 

under rubriken Skolans samhällsansvar – demokrati, jämställdhet m.m. 
 

För att öka jämställdheten i skolan och samhället har lärarna en viktig uppgift såväl som  
förebilder som i sin undervisning. Obalans i antalet kvinnliga manliga lärare råder främst i 
de lägre stadierna i skolan och i vissa program i gymnasieskolan. För att öka kvaliteten i 
skolans arbete och för att barn och ungdomar skall få goda förebilder bland både kvinnor 
och män är det viktigt att öka jämställdheten på alla nivåer i skolan. Här spelar 
rekryteringen till lärarutbildningen en nyckelroll. Det är därför nödvändigt att högskolan i 
sin rekrytering till lärarutbildningarna verkar för att öka andelen studenter av 
underrepresenterat kön.  

 
  I regleringsbrevet för år 1997 fanns krav på återrapportering från universitet 
och högskolor om olika aspekter på jämställdhetsarbetet bl a  att verka för att 
inom lärarutbildningen arbeta för att öka andelen manliga studenter där dessa 
är underrepresenterade. 
  I Reg. Prop.1998/99:1 konstateras att ”rapporteringen visat sig vara 
bristfällig…” 
I Reg. Prop. 1997/98:1 (Utgiftsområde 16 s. 74) heter det under rubriken 

Lärare och skolans kvalitet  
 

Kvinnodominansen i lärarutbildningen och läraryrket är mycket stor. Det är angeläget att 
högskolorna vidtar åtgärder för att öka andelen manliga lärarstudenter. Denna fråga 
behandlas också av Lärarutbildningskommittén (dir. 1997:54))... 

 
Under rubriken Könsbundna studieval i Reg. Prop. 1999/2000:1 
(Utgiftsområde 16 s. 121 konstateras ånyo 
 

För att motverka könssegregeringen på arbetsmarknaden införde regeringen 1997 ett 
tillägg i högskolornas utbildningsuppdrag för perioden 1997-1999. Berörda universitet och 
högskolor har i uppdrag att vidta åtgärder för att öka andelen kvinnor inom de 
naturvetenskapliga och tekniska utbildningar där kvinnor är underrepresenterade och 
andelen män inom de lärar- vård- och farmaciutbildningar där män är 
underrepresenterade. Återrapporteringen i högskolornas redovisningar visar på en ojämn 
nivå vad gäller vidtagna åtgärder. 

 
I propositionen En förnyad lärarutbildning (Reg. Prop. 1999/2000:135), som 
kom efter Lärarutbildningskommitténs utredning (SOU 1999:63), framhölls 
ånyo vikten av en jämnare könsfördelning i rekryteringen till 
lärarutbildningen. Regeringen ansåg dock i likhet med kommittén att 
frågan om positiv särbehandling av män vid antagning till lärarutbildningen 
är komplicerad. Att prioritera män skulle innebära att kvinnliga sökande med 
höga betyg får stå tillbaka för män med lägre betyg. I stället behövs åtgärder 
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som leder till att fler män blir intresserade av yrket som sådant. Regeringen 
delar kommitténs uppfattning att högskolor med lärarutbildning, kommuner 
och arbetsförmedlingar tillsammans eller i vart fall samtidigt bör vidta ett 
antal åtgärder för att öka mäns intresse för arbete som lärare. I första hand 
bör åtgärderna riktas till män som har erfarenhet av och engagemang för 
arbete med barn och ungdomar (Reg Prop 1999/2000:135 s. 50) 

I remissyttrandena efterlystes dock att kommittén inte kommit med förslag 
till hur man skall få en jämnare könsfördelning. Detta görs inte heller i 
propositionen på ett tydligt sätt utan man hänskjuter frågan till lärosätena att 
lösa. 

I regleringsbrevet 2001 Under rubriken Gemensamma bestämmelser för 
universitet  och högskolor m m Mål 3 uppmanas lärosätena att i sin 
verksamhet främja och förbättra jämställdhet mellan kvinnor och män. I 
återrapporteringen till departementet skall bl a  redovisas 
 

vilka åtgärder som vidtagits för att få en jämnare könsfördelning: 
I utbildningar med ojämn könsfördelning, såsom vissa lärar- och vårdutbildningar..      
(Reglerings- brev 2001 s.6) 

 
HÖGSKOLAN DALARNAS FÖRSÖK ATT SKAPA EN JÄMNARE 
KÖNSFÖRDELNING INOM LÄRARUTBILDNINGEN 
 
I syfte att pröva nya vägar för att rekrytera fler män till högre studier och till 
läraryrket påbörjade Högskolan Dalarna i samarbete med Länsstyrelsen 
Dalarna, Länsarbetsnämnden i Dalarnas län, regionens kommuner, skolor 
och Kunskapslyft/Lärcentra det EU-finansierade projektet; Fler män till 
skolan.  

Hösten 2001 påbörjades den första terminen behörighetskompletterande 
studier  vid lokala Komvux/Kunskapslyft i Dalarnas olika kommuner. En dag 
i veckan avsattes under denna termin för att de blivande lärarna skulle ges 
möjlighet att bekanta sig med skolan som arbetsplats och med läraryrket. 
Projektets alla deltagare träffades för ett par gemensamma samlingar vid 
Högskolan Dalarna redan under denna första termin. Deltagare som 
uppfyllde behörighetskraven ansökte direkt till preparandåret och deltog 
således ej under den första terminen. 
Därefter påbörjades våren 2002 själva preparandåret för en introduktion till 

skolan som arbetsplats och till läraryrket. För att de studerande skulle ges 
möjlighet att pröva vilken skolform som passade honom bäst, genomfördes 
praktik inom olika skolformer från förskoleklassen till gymnasieskolan. På 
skolorna fanns en särskild mentor som vägledde och stöttade den studerande. 
Samtidigt inleddes högskolestudierna med en särskild studiegång och en 
särskild studiegrupp för projektets deltagare. Erfarenhetsbaserat lärande 
tillämpades. Utifrån inledande skolpraktik och skolstudier varvades teori och 
praktik. Lärarstudierna genomfördes decentraliserat vid respektive lärcentra, 
där tillgång till en mentor fanns. Möjlighet gavs att under preparandåret 
fortsätta att komplettera behörigheten till det lärarprogram man var 
intresserad av. 
Behörighetskrav till preparandåret var Standardbehörighet A 

(grundläggande behörighet). Efter genomfört preparandår med godkänt 
resultat och uppfyllda behörighetskrav till det lärarprogram som valts, gavs 
en garantiplats vid Högskolan Dalarna för den lärarutbildning vederbörande 
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valde. Godkända kurser under preparandåret gav möjlighet till 
tillgodoräkning av 20 poäng inom den kommande lärarutbildningen. 
De ekonomiska förhållanden som rådde var följande. För termin 1, 

(behörighetskompletterande studier) ansökte deltagarna om 
studiestöd/studiemedel. Preparandåret var godkänt som 
arbetsmarknadsutbildning. Den som var arbetssökande kunde vända sig till 
den lokala arbetsförmedlingen för ansökan om utbildningsbidrag. Övriga 
studerande ansökte om studiestöd/studiemedel. 
Preparandåret som omfattade 40 poäng var uppdelad i följande kurser: 

Ledarskap i skola och lärande 10p, Genusperspektiv 10p samt IT i skolan 
20p, fördelade på två terminer med 5+5p i de förstnämnda kurserna och 10p i 
den senare under den första terminen. I den första kursen, Ledarskap i skola 
och lärande, 5p av 10 betonades studenternas erfarenheter av 
ledare/ledarskap i olika miljöer. Detta kopplades till teorier samt forskning 
om läraren som ledare. Samtidigt hade studenterna relevanta och varierande 
uppgifter som knöt an till den skolförlagda delen, ovan kallad praktik. 
Upplägget utgick från antagandet att skola är något som studenterna har 
erfarenhet av på olika sätt. Kursens ringa omfattning (5p) ansågs viktig för 
att studenterna snabbt skulle få bekräftelse på sin förmåga att klara av 
akademiska studier. Examination genomfördes som en form av ”dubbellogg” 
för att skola in studenterna i skrivandeprocesser. Examinationen skulle på så 
sätt vara en lärandeprocess i sig. Kursen Genusperspektiv 5p, utgjorde en 
logisk fortsättning på den tidigare kursen med fokus på olika genusdiskurser 
avseende både lärar- och elevroll. 
Kursen IT i skolan 20p var en halvtidskurs med stegrande fart. Detta för att 

fasa in studenterna i den kurs som de ordinarie lärarstudenterna går.  
 
STUDIENS UPPLÄGGNING OCH SYFTE 
 
Under det första högskoleförlagda mötet våren 2002 utdelades en enkät till 
samtliga deltagare. Enkäten hade såväl öppna som slutna frågor. Männen 
ombads också att skriva ett brev där de berättade vilka de var, hur de upplevt 
sin skoltid och sitt arbetsliv, varför de sökt projektet samt varför de ville bli 
lärare. 
Vid tillfället hade 52 personer, alla av manligt kön, registrerat sig på kursen. 

Av 52 utdelade enkäter inkom 48, d v s en svarsfrekvens på 92 %. Alla män 
har inte besvarat alla frågor varför bortfall finns i vissa frågor.  
När den första rapporten skrevs vid halvårsskiftet 2003 hade 18 män lämnat 
projektet. Av dessa har två inte besvarat enkäten, vilket betyder att 16 av 
dem som redovisas lämnade projektet. Detta betyder dock inte att de män 
som lämnat projektet inte avsåg att bli lärare, vilket visas i kommande 
avsnitt. 
 
Syftet med studien var att göra en kort tillbakablick över svensk skola och 
lärarutbildning i perspektivet kvinnliga/manliga lärare samt att studera ett 
försök till att locka män till lärarutbildningen. 
  Frågor som därvid ställts är: 
Vilka är dessa män som söker till lärarutbildningen? 
Varför söker de? 
Vad har de för uppfattning om sin egen skolgång? 
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Vilken uppgift anser männen vara skolans viktigaste och gentemot vem har 
man som lärare det största ansvaret? 
Hur lyckas männen under preparandåret? 
Hur många går in i utbildningen? 
Vilka är ”avhopparna” ? 
  Litteraturstudien har använts som redskap för försöka förstå, vilka 
bakomliggande faktorer som kan tänkas ha påverkat svaren. 
 
RESULTAT 
 
Nedan sammanställs enkätens olika delar. Dessa sammanställs på litet olika 
sätt. Till en början redovisas personförhållanden d v s ålder, 
familjeförhållanden, föräldrars utbildning, egen tidigare utbildning, tidigare 
arbetslivserfarenhet samt vad de ingående personerna ägnat sig åt det senaste 
året innan utbildningen påbörjades följt av en sammanfattande kommentar. 
Därefter följer en redovisning av varför man sökt utbildningen d v s valt att 
ingå i detta projekt. Avslutningsvis redovisas deltagarnas egna synpunkter på 
och egna erfarenheter från egen skolgång och skola. 

I nedanstående resultat ingår som nämnts 16 män som slutat projektet, 
därmed inte sagt att de lämnat högskolestudier. Av de 18 slutade fyra av 
personliga skäl såsom pappaledighet, sjuka barn etc, fem hade fått arbete, 
fem hade redan påbörjat lärarutbildning, eftersom de var behöriga redan vid 
projektets start, men känt sig osäkra inför högskolestudier alt läraryrket. Två 
hade påbörjat annan högskoleutbildning, en hade påbörjat 
folkhögskoleutbildning, en ansåg sig inte lämpad som lärare och slutade av 
den anledningen. De som slutat och ej gått vidare till annan 
högskoleutbildning var således 10 män varav två under 30 år, fyra mellan 34 
och 37 år samt fyra mellan 43 och 49 år. 
Av dem som slutat projektet uppgav tre i enkäten att de var arbetssökande, 

fyra var kompletteringsstuderade, en bedrev andra studier, fyra hade 
förvärvsarbete parallellt. 

Våren 2003 gick 29 av de 52 männen i någon form av lärarutbildning. 
Ytterligare två ämnade söka lärarutbildning hösten 2003. Sammantaget avsåg 
således 31 män av 52 att bli lärare, d v s 60% av de som började i projektet 
hösten 2001. 
 
PERSONFÖRHÅLLANDEN 
 
Av de i undersökningen ingående 48 deltagarna var åtta personer under 25 år 
gamla, elva personer mellan 25 och 30 år, sju personer mellan 31 och 35 år, 
nio personer mellan 36 och 40 år, fyra personer mellan 41-45, sju personer 
mellan 46 och 50 år samt två personer mellan 51 och 55 år. Grupperna 
benämns a-g. Med ”det senaste halvåret” avses i redovisningen nedan, 
halvåret innan preparandkursen. 
 
Grupp a – åtta personer under 25 år gamla 
Av de åtta ingående i gruppen var fyra personer sammanboende, övriga 
ensamstående. Två personer hade ett barn. Två personer hade ej besvarat 
frågan om föräldrarnas utbildning. Av övriga sex hade mödrarna till två 
personer högskoleutbildning eller motsvarande. Två hade gymnasie- eller 
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yrkesskola samt två grundskola. Två av fäderna hade högskola, två 
gymnasie- eller yrkesskola samt två hade grundskola. Överensstämmelse 
fanns mellan de båda föräldrarnas utbildning i samtliga fall utom två, där 
antingen fadern eller modern hade gymnasium medan den andra parten hade 
högskoleutbildning. Samtliga män i projektet i grupp a, utom två, hade 
fullständig gymnasieutbildning, men inget annat. 
Männen hade alla förvärvsarbetat mer eller mindre från ett halvår (en 

person) till fem år (2 personer). Medelarbetstiden för gruppen är 3,1 år och 
omfattade de mest skiftande arbeten. Fyra personer hade arbetat inom 
områden som hade med barn och skola att göra, övriga inom industri- 
restaurang- städarbete. 
Under halvåret innan preparandåret, hade fyra förvärvsarbetat. En av dessa 

hade tidvis varit arbetssökande, två hade både arbetat och  
kompletteringsstuderat, två hade enbart studerat. 
  
Grupp b – 11 personer, 25-30 år gamla  
I denna grupp var fyra personer sammanboende och sju personer 
ensamstående. En person hade ett barn. Av männens mödrar hade en 
högskoleutbildning, fyra gymnasieutbildning och övriga sex grundskola. 
Ingen av fäderna hade högskoleutbildning, sex hade gymnasie- eller 
yrkesskola och fem hade grundskola. En av männen hade 95 högskolepoäng, 
samtliga män i projektet utom en, hade fullständig gymnasieutbildning. 
Männen i gruppen hade förvärvsarbetat mellan ett (en man) och elva (en 

man) år. Medelarbetstiden för gruppen var 6,2 år. Även i denna grupp var det 
de mest skiftande arbeten. Flera av männen hade haft tre eller flera arbeten. 
Fyra av männen hade vikarierat inom skolan eller varit lärarassistent. Dessa 
hade förvärvsarbetat mellan ett och åtta år. Två av männen med lång 
arbetstid inom samma yrke hade under det senaste halvåret varit 
arbetssökande, liksom ytterligare tre män. Övriga hade haft arbete (tre) eller 
kompletteringsstuderat eller studerat (tre). 
 
Grupp c – sju personer, 31 – 35 år gamla  
Samtliga i gruppen var sammanboende. Fem män hade 1-2 barn. Av 
männens mödrar hade ingen högskoleutbildning, tre hade gymnasie- eller 
yrkesskola och fyra hade grundskola. Ingen av fäderna hade 
högskoleutbildning, två hade yrkesskoleutbildning och övriga fem 
grundskola. En av männen i projektet kompletterade, övriga sex hade 
fullständig gymnasieutbildning.  

Männen i gruppen hade förvärvsarbetat mellan 12 och 15 år. 
Medelarbetstiden för gruppen var 14,3 år. Samtliga hade haft tre eller flera 
arbeten. Två hade tidvis arbetat som lärare inom skilda områden. Under 
halvåret innan preparandåret  hade en varit arbetssökande, en varit 
förvärvsarbetande, en haft förvärvsarbete parat med studier. Övriga tre hade 
kompletteringsstuderat. 
 
Grupp d – nio personer, 36 – 40 år gamla  
I gruppen var sex män sammanboende och tre ensamstående. Sex män hade 
ett till fyra barn. En av männens mödrar hade yrkesskola medan övriga åtta 
hade grundskola. En av fäderna hade högskoleutbildning, en yrkesskola och 
övriga åtta hade grundskola. Av männen i projektet hade en tagit under tio 
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poäng vid högskola, två hade folkhögskola, fem hade gymnasium och en har 
kompletteringsstuderat. 
  Männen hade förvärvsarbetat mellan 12 och 22 år. Fyra av dem hade 
förvärvsarbetat 20 år eller mer. Medelarbetslivstiden var17,2 år. Alla utom 
två uppgav tre eller flera yrken. Två hade arbetat inom områden som haft 
med barn att göra. 
Det senaste halvåret hade en varit arbetssökande, två varit 

förvärvsarbetande, övriga kompletteringsstuderande eller studerat annat (en). 
 
Grupp e – fyra personer, 41-45 år gamla  
De fyra männen som ingick i gruppen var samtliga sammanboende och hade 
ett till två barn. En av männens mödrar hade gymnasieskola och övriga tre 
grundskola. Samtliga fäder hade grundskola. Av männen i projektet hade tre 
gymnasieskola och en hade kompletterat. 
Männen hade förvärvsarbetat 20 till 25 år. Medelarbetslivstiden var 22,5 år. 

Samtliga uppgav fler än tre yrken. Endast en hade innehaft ett arbete där man 
sysslade med barn. Under det senaste halvåret hade två av männen 
förvärvsarbetat och två kompletteringsstuderat. 
 
Grupp f – sju personer, 46 – 50 år gamla  
Tre av männen var sammanboende och fyra män var ensamstående. Samtliga 
hade ett till sex barn. En av männens mödrar hade yrkesskola och övriga sex 
grundskola. En av fäderna hade högskoleutbildning, en hade 
gymnasieutbildning och övriga fem grundskola. Av männen själva hade tre 
akademiska poäng från 20-135p. En hade tekniskt institut, övriga hade 
gymnasieskola alla utom en, som kompletteringsstuderat.  
Männen hade förvärvsarbetat 20-30 år. Medelarbetslivstiden var 25 år. En 

man med 25 års arbetstid uppgav endast ett yrkesområde, en annan med 26 
års arbetstid hade arbetat inom två likartade områden, övriga män angav fler 
än fem områden. Två av männen hade arbetat inom områden med barn och 
ungdomar. Det senaste halvåret hade en varit arbetssökande, tre 
förvärvsarbetat samt övriga kompletteringsstuderat. 
 
Grupp g – två personer, 51-55 år gamla  
Av de två männen var den ene sammanboende och den andre ensamstående. 
En av männen hade barn. Modern till en av männen hade gymnasieskola och 
den andre grundskola. Båda fäderna hade grundskola. Männen själva hade 
omfattande högskoleutbildning d v s fler poäng än vad som ingår i en fil 
kand. En av männen hade förvärvsarbetat 15 år, den andre 29 år. Båda 
uppgav fyra eller fler arbetsområden. Båda hade någon period arbetat inom 
utbildningsområdet. 
 
Sammanfattande kommentar till personförhållanden 
Arbetslivserfarenheten ökar av naturliga skäl med männens ålder. Fullständig 
gymnasieutbildning är vanligare hos de yngre männen, medan de två äldsta 
har den mest omfattande högskoleutbildningen.  
När det gäller männens föräldrars utbildning tycks den stämma med övrig 

statistik för landet, nämligen att kvinnorna ofta har högre utbildning än 
männen. Trots att kvinnor inte tilläts studera vid läroverk förrän 1927, 
dominerar idag kvinnor på högskolenivå. Analyser visar att kvinnor ”kom 
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ikapp” männen 1981 när det gäller övergång till längre teoretiska 
gymnasielinjer och till traditionell universitetsutbildning. Under resten av 80-
talet drog kvinnorna ifrån alltmer. I mitten av 1990-talet sammanfattar 
Jonsson enligt följande (SOU 1997:137 s 17)  
 

Kvinnorna dominerar påtagligt vid kortare och mindre statusbetonade 
högskoleutbildningar – detta beror på att kvinnodominerade utbildningar till 
sjuksköterska, fritidspedagog, förskollärare etc är av betydligt större omfattning än 
mansdominerade, kortare tekniska utbildningar. 
Kvinnorna går i något högre utsträckning vidare till traditionella universitetsutbildningar. 
Männen har ett klart försteg när det gäller längre, mer prestigefyllda universitetsstudier(dit 
brukar man räkna utbildning till läkare, tandläkare, jurist, civilekonom, civilingenjör m fl 
yrken) Detta beror främst på att männen dominerar kraftigt vid de tekniska högskolorna. 

 
Ju äldre männen är desto färre av föräldrarna har gymnasieutbildning och 
däröver. Något som antagligen hänger ihop med det svenska 
utbildningsväsendets expansion under 1960-talet och framöver.  
 
PROJEKTET 
 
I detta avsnitt redovisar jag vad deltagarna uppgett vara den främsta 
anledningen till att de sökte utbildningen inom projektet, vidare varför de 
sökt just lärarutbildning och främsta anledningen till att de vill bli lärare, när 
de bestämde sig för detta, hur säkra de är på yrkesvalet, vem som väckt 
intresset för lärarutbildning samt det starkaste skälet till att söka denna 
utbildning. Resultatredovisningen sker fråga för fråga, följt av en 
sammanfattande kommentar efter frågorna, där vissa jämförelser görs. 
Svaren på frågorna har kategoriserats på olika sätt. Citat ur enkäterna 
används för att visa hur kategoriseringen skett. Kategoriseringen kan givetvis 
diskuteras om man enbart ser till citaten nedan. Man kan t ex fundera över 
varför citatet ”det var dags att sadla om” hamnat under kategorin 
pragmatikern. Många genomläsningar av hela enkäten samt breven ledde 
fram till detta. Så har skett även gällande andra kategoriseringar, där jag varit 
tveksam. 
 
Ange den främsta anledningen till varför du sökte denna utbildning 
inom projektet 
Vid upprepade genomläsningar av svaren utkristalliserades sex olika 
kategorier av svar, vilka får representera männens bevekelsegrunder för att 
söka utbildningen inom projektet. Dessa har benämnts, den övertygade, den 
funderande, den övertalade, den smarte, den utlede samt den arbetslöse. De 
två största kategorierna utgörs av den övertygade och den funderande. 
Den övertygade ger verkligen uttryck för att han vill bli lärare och att detta 
var anledningen till att söka projektet. 
 
- drömyrke, chans att förverkliga  
- att kunna utbilda mig till lärare tillsammans med andra män och få en ordentlig praktik 
- för att slippa springa runt som vikarie inom en verksamhet som man vill jobba inom 
- jag ska bli lärare  
- började som vikarie och fann det mycket givande, fick sluta vid nyår då jag ej var 

behörig 
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Den funderande vill genom att delta i projektet prova på läraryrket, ett yrke 
där man arbetar med människor. Andra funderar över om de klarar 
högskolestudier. 
 
- har problem med axlar, nacke rygg, bra att prova på både yrket och högskolestudier om 

jag klarar av det 
- ett bra sätt att testa läraryrket innan man bestämmer sig 
- ett bra startalternativ, så man vet om man passar i skolan. Sen är det bra att få 

erfarenheter 
- en bra möjlighet att prova det yrke min omgivning tycker att jag borde passa för 
 
Övriga kategorier var som nämnts inte lika omfattande. Den smarte hade sett 
möjligheter att ta sig in på högskolan genom garantiplats eller såg förbättrade 
ekonomiska möjligheter via projektet  
 
- kom inte in ht 01, saknade engelska B 
- haft funderingar mot skolområdet, men strul, ekonomiskt stöd och aktivitetsgaranti 

hjälpte 
- kulor måste komma från annan än CSN, jag är för gammal 
- för jag såg det som en garantiplats till högskolan 
 
Den övertalade hade påverkats av någon i sin omgivning att söka projektet. 
De flesta i denna kategori kunde säkerligen ha inordnats under kategorin den 
arbetslöse, men jag valde att skilja kategorierna åt, eftersom jag inte säkert 
visste hur det förhöll sig. 
 
- kom från lärcentrum 
- en handläggare på arbetsförmedlingen lurade in mig på denna bana 
- av en lycklig slump. Började med en liten lapp i brevlådan och en kopp kaffe med syo 
 

Den utlede hade tröttnat på tidigare arbete alt arbetsplats av olika skäl och 
sökte sig till projektet av den anledningen. 
 
- tröttnade på plåtslageri, ryggproblem 
- vill arbeta med något helt annat än tidigare 
- mobbing på arbetsplats, måste byta miljö 
 
Den arbetslöse som uppgav att han saknade arbete och sett en möjlighet till 
ett nytt yrke genom projektet. 
 
- arbetslöshet. Det fattas 80p till lärarexamen för mig. Med nuvarande regler har jag ingen 

ekonomisk möjlighet att läsa in dessa. Projektet är enda vägen att bli en bättre obehörig 
lärare 

- uppsagd. Har tidigare arbetat med utbildning med vuxna 
- rätt i tiden, arbetslös, bra att lära nytt 
 
Sammanfattande kommentar 
En stor andel uppger att de verkligen vill bli lärare, medan andra ser projektet 
som en möjlighet att prova på läraryrket samt högskolestudier. Några har 
redan tidigare tänkt sig läraryrket eller andra högskolestudier, men inte 
tidigare kommit in – projektet gav ”inträdes-biljetten”. Av de 48 män som 
besvarat enkäten har 13 män kategoriserats under rubriken den övertygade, 
13 under den funderande, sex under den smarte, fem under den övertalade, 
fem under den utlede samt tre män under den arbetslöse. Man kan fråga sig 
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om de som övertalats att gå in i projektet, tröttnat på sitt arbete eller var 
arbetslösa, var tillräckligt motiverade att bli lärare. Man kan misstänka att så 
inte är fallet och att flera av dessa män inte kommer att fullfölja någon 
utbildning. En jämförelse mellan dessa mäns svar och de som idag slutat 
projektet visar, att av de som övertalats att gå in i projektet slutade två. En 
man slutade p g a sjukdom, den andre fick arbete. Av de män som 
kategoriserats som den utlede slutade också två män, båda p g a att de fått 
arbete. Av de män som gick in under rubriken den arbetslöse registrerades 
två avhopp, varav en man slutat också han p g a att han fått arbete, medan 
den andre påbörjat praktisk pedagogisk utbildning för att bli lärare.  Av totalt 
13 män under de rubriker man kunde misstänka skulle innehålla ”avhoppare” 
registrerades sex som slutat projektet, men en av dem hade slutat för att 
påbörja lärarutbildningen. 
Av de män som uppgav att de verkligen ville bli lärare har fem män slutat i 

själva projektet. Av dessa har en man avråtts, en är pappaledig övriga tre har 
påbörjat lärarutbildning eller annan högskoleutbildning. Här är det m a o 
inget reellt ”avhopp” i den bemärkelsen att man valt bort läraryrket eller 
högskolestudier.  
De funderande är alla kvar i projektet, utom en man som börjat 

folkhögskoleutbildning med barn- och ungdomsinriktning.  
De smarta är alla kvar i högskolan. De som rapporterats som ”slutade” 

finns kvar i högskolan i anpassad studiegång inom lärarutbildningen samt 
inom idrottstränarutbildning. 

Mot bakgrund av ovanstående kan således konstateras att många män gick 
in i projektet med en vilja att studera och så småningom bli lärare. 
 
Ange främsta anledningen till varför du sökte just lärarutbildning 
Vid upprepad läsning av svaren utkristalliserades fyra kategorier av 
anledningar till varför man sökt just lärarutbildning. Dessa har benämnts den 
övertygade, den utmanade, pragmatikern och människoarbetaren. 

Den största gruppen utgjordes av det jag benämnt den övertygade som 
verkligen vet att han vill bli lärare. 
 
- för att få behörighet 
- dröm 
- det passar mig att arbeta som lärare 
- bästa vägen att nå mitt framtida mål som lärare 
- sen högstadiet har jag varit inriktad på att bli gymnastiklärare 
 
Kategorin Pragmatikern  utmärks av att de ingående männen av skilda 
anledningar ansåg projektet som en möjlighet till att senare få arbete och 
utkomst, eller ville utbilda sig. 
 
- inte helt omöjligt att få arbete efter utbildning även i min ålder 
- för att få rätten till fast arbete 
- tycker om att instruera. Beror också på det berömda bananskalet man ibland kan glida in 

på 
- ingen behörighet inget jobb som blir långsiktigt, som obehörig saknar man status bland 

behöriga lärare 
 

Den utmanade ser hela projektet som en utmaning eller en möjlighet att 
prova på något nytt. 
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- ta vara på mina kunskaper och utveckla 
- spännande utmaning, gillar ungar 
- verkar intressant och stimulerande samtidigt som det är komplext och kravfyllt – en 

utmaning 
- jag tycker det verkar vara ett spännande arbete 
 
Den kategori som benämnts Människoarbetaren omfattar utsagor från de 
män som arbetat med människor tidigare eller vill göra det i framtiden. 

 
- mor var lärare i 30 år, har själv jobbat som ledare inom idrott i 20 år 
- har varit cirkelledare för vuxna, praktik på komvux i utbildning för vuxna invandrare 
- god hand med människor. tycker om att jobba i grupp, antar att det är självutbildande på 

samma gång 
- Trivs bra med ungdomar och de trivs med mig 
- har jobbat som fotbollsledare och elever med särskilda behov, trivdes väldigt bra 

  
Sammanfattande kommentar 
En av männen besvarade inte denna fråga och han lämnade också projektet, 
då han inte ansåg sig passa som lärare. 
Även här är kategorin den övertygade den största. Inom kategorin har fyra 

män lämnat projektet samt två påbörjat sin lärarutbildning. Av de fyra är 
även här den pappaledige och den som avråtts samt två som lämnat projektet 
för annan högskoleutbildning. 
Av pragmatikerna, som ser projektet som en möjlighet på olika sätt, har två 

lämnat projektet och gått in i lärarutbildningen.  
Två av de utmanade lämnade projektet, en för att han fått arbete och en p g 

a sjukdom. Bland människokännarna var det ingen som lämnat projektet. 
Blank & Palmqvist (1998) fann i sin undersökning att 82% av de manliga 
sökande till grundskollärarutbildningen angav att de var medlemmar i någon 
förening, de flesta en idrottsförening. Jag har inte ställt den frågan till 
männen, men som bl a framgår av svaren och breven från dem som jag 
kategoriserat som människoarbetaren, är minst sju av tio medlemmar i någon 
förening. 

De personer som sorterats in under kategorin den övertygade vad avser 
främsta anledning varför de sökt utbildningen inom projektet tillhör 
kategorin den övertygade alternativt den smarte vad avser främsta anledning 
till varför de sökt just lärarutbildninga. Med andra ord de vill verkligen 
påbörja lärarutbildning. 
 
Ange den främsta anledningen till varför du ville bli lärare 
Den främsta anledningen till att bli lärare var för de flesta männen att de 
tyckte om att umgås och arbeta med människor. För många var anledningen 
att förverkliga sig själva. Många tycks vilja vara kunskapsförmedlare, medan 
ett fåtal övertalats till att gå in i projektet inte för att de ville bli just lärare 
utan snarare för att få ett arbete. Svaren  har kategoriserats under rubrikerna 
barn- och människoälskaren som vill vara/arbeta med barn och ungdom/ 
människor, kunskapsförmedlaren som tycker om att undervisa och leda, 
självförverkligaren som i lärararbetet ser en möjlighet att utvecklas/trivas 
samt slutligen den övertalade som påverkats av någon i sin omgivning. En 
man svarade att han ännu inte vet om han vill bli lärare och lämnade också 
sedan projektet. 
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Barn- och människoälskaren angav som anledningar 
 
- tycker om att umgås med människor 
- intresse för barn och ungdom och samhällsfrågor, tror det passar mig 
- roligt att jobba med ungar 
- meningsfull sysselsättning, gillar barn 
 
Självförverkligaren menade att den främsta anledningen till att bli lärare var 
 
- intressant att bredda sitt kunnande 
- självförverkligande, ha makten att kunna hjälpa och förändra samhället 
- under rätt förutsättningar är det nog det mest givande yrke man kan ha 
- vill vara med och forma framtidens beslutsfattare och försörjare 
- få en chans att utvecklas samtidigt som jag kan hjälpa ungdomar möta samhället och 

världen 
 
Kunskapsförmedlaren svarade 
 
- förmedla kunskap till andra, gillar att hjälpa andra 
- kul att dela med sig av kunskap till ungar 
- tycker jag har en hel del att ge både elever och skola 
- roligt att lära ut 
- har provat som företagsutbildare och tyckte om det 

 
Den övertalade angav som skäl 
 
- svårt att få arbete bl a på grund av att jag inte är så ung och inte heller kvinna 
- jag kan behövas på något sätt i skolan 
- lärarna på komvux uppmuntrade mig och deras sätt att bry sig om sina elever 

uppmuntrade mig 
 
Sammanfattande kommentar 
Grupperna är ganska jämt fördelade i alla kategorier undantaget de 
övertalade. Av dessa hade en slutat projektet. De främsta anledningarna till 
att vilja bli lärare tycks vara att man tycker om barn och människor samt att 
yrket leder till trivsel och förverkligande av olika drömmar och idéer 
samtidigt som undervisning är intressant.  

De manliga lärarstuderande som ingick i Blanks & Palmkvists (1998) studie 
angav som främsta skäl till varför de sökt lärarutbildningen att det handlade 
om att de ville arbeta med barn.  Även Sargent (2001) fann i sina 
undersökningar av manliga lärare att undervisningen i sig och barnen var det 
viktigaste skälet för yrkesvalet. 
 
När bestämde du dig för att bli lärare? 
Anledningen till frågan var att jag ville se om några män, redan innan de fick 
vetskap om projektet, hade haft funderingar på läraryrket. Vid denna fråga 
har ingen kategorisering skett som i avsnitten ovan. Skälen till varför man 
vill bli lärare har grupperats med några exempel på citat ur enkäterna. Alla 
männens svar finns inte med, eftersom några enbart svarat med ”en månad” 
eller ”ett år”.  
  Svaren visar att några bestämde sig mer av en slump.  

 
- uppsagd, ville studera, projektet kom i rätt tid 
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- mamma ville det (ens föräldrar vet nog vad som passar en) egna intressen är också 
inblandade 

- skulle nog säga i juni efter fika på AF, men jag har nog varit på väg långt innan 
 
Andra blev ledda in på lärarbanan via det startade projektet.  
 
- när jag hörde talas om projektet 
- det har väl hängt med ganska länge och blev väl riktigt hett när jag fick nys om 

projektet 
- gått och funderat ett par år nu och känslan har blivit starkare med tiden. Såg en annons 

om projektet och slog till direkt 
 
Förvånansvärt många anger att de hade bestämt för länge sedan för att bli 
lärare, men uppenbarligen inte kommit sig för, varit obehöriga eller inte 
kommit in. 
  
- under praktik på x-skolan. Fick sedan vik där 96  
- när jag jobbade som elevassistent 
- våren sommaren 2001, men tanken har funnits länge 
- började 95 då jag arbetade som ridinstruktör 
- startade på högstadiet. Bestämde mig förra året 
 
En liten grupp har inte bestämt sig ännu. 

  
- kommer senare  
- har inte bestämt, får se efter preparandåret 

 
Sammanfattande kommentar 
De män som uppger att de bestämt sig innan de visste om projektet var i 
majoritet, 22 män. 14 män menar att projektet gav dem idén. De som mer av 
en slump bestämt sig var fyra, medan endast tre ännu inte vet om de vill bli 
lärare. God överensstämmelse finns mellan kategorin den övertygade tidigare 
och de som för länge sedan bestämt sig för att bli lärare. Vid jämförelse 
mellan de män som kategoriserats som den smarte, d v s de som via projektet 
sett möjligheter att ta sig in på högskolan genom garantiplats eller såg 
förbättrade ekonomiska möjligheter via projektet, och de som för länge sedan 
bestämt sig, är överensstämmelsen i det närmaste total. Fyra av de fem 
”smarta” männen återfinns bland de män som för länge sedan bestämt sig. 
Av de 14 män som letts in på lärarbanan via projektet är samtliga utom två 

kvar i projektet. Av dessa har en påbörjat lärarutbildning och en har börjat 
annan högskoleutbildning. 
Av de tre männen som ännu inte bestämt sig återfinns en i lärarutbildning, 

medan två lämnat projektet. 
 
Hur säker är du på ditt yrkesval?  
Frågan ”Hur säker är Du på Ditt yrkesval”, kan besvaras med mycket säker, 
rätt så säker, rätt så osäker samt mycket osäker. 13 av männen anger att de är 
mycket säkra. Av dessa har nio kategoriserats som övertygade om att de vill 
bli lärare i frågan som handlade om den främsta anledningen till varför 
männen sökte lärarutbildning genom projektet. Samma sak gäller 
överensstämmelsen mellan de som kallats de övertygade i frågan om främsta 
anledningen till varför de söker just lärarutbildning. Alla utom fyra män av 
de som ansett sig säkra, finns kvar i projektet. Av dessa är en pappaledig och 
en har gått till annan högskoleutbildning. 
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Rätt så säkra är 29 män, medan fem anger att de är rätt så osäkra och en 
avstod från att svara. Av de som angav att de är rätt så säkra, har tre redan 
påbörjat lärarutbildning, en gått till annan högskoleutbildning, medan sex 
slutat projektet. 
Av de rätt så osäkra har två slutat, medan en finns i lärarutbildning. Ingen 

angav sig vara mycket osäker på sitt yrkesval. 
 
Vilken av följande personer var den som väckte ditt intresse för att 
påbörja lärarutbildning? 
Som alternativ angavs: Ingen som jag är medveten om, föräldrar, sambo/fru, 
syskon, annan släkting, kamrat, lärare, annan ange vem 
Av männen anger 17 att det inte är någon de är medvetna om. Av dessa 

anger 12, att de är mycket eller rätt säkra på sitt yrkesval. Trots det har två 
lämnat projektet p g a arbete eller att vederbörande inte ansåg sig passa som 
lärare. Två valde andra högskoleutbildningar och en avråddes från att 
fortsätta. 
Ingen anger att föräldrarna påverkat, trots att svar på tidigare frågor 

indikerar att detta är fallet åtminstone för en av männen. Sambo/fru väckte 
intresset för fyra av männen, medan två har lyssnat på syskon. Fyra män har 
påverkats av kamrater och åtta män har fått intresset väckt av lärare. Andra 
än de nämnda som lyckats väcka männens intresse för läraryrket är 
handläggare på Arbetsförmedlingen och studievägledare vid Kunskapslyftet. 
Dessa har väckt åtta mäns intresse. Av dessa åtta, har tre lämnat projektet på 
grund av sjukdom eller för att de fått arbete. 

Jämför man frågan huruvida männen är säkra på sitt yrkesval med frågan 
vem som väckt intresset för detta, finner man att av de 13 männen som är 
mycket säkra på sitt yrkesval svarar fyra att de medvetet ej påverkats av 
någon person medan sju påverkats av någon nära anhörig och endast två, av 
personer vid Arbetsförmedling alt Kunskapslyft. 
De flesta som är rätt så säkra på sitt yrkesval har inte medvetet påverkats av 

någon person (10 män), medan övriga påverkats i fallande skala  av lärare, 
arbetsförmedling/studievägledare, sambo, kamrat, syskon. De som är rätt så 
osäkra på valet av yrke, har så gott som alla inte påverkats av någon.  
 
Vilket är det starkaste skälet till att du söker utbildningen inom 
projektet Fler män till skolan? 
Starkaste skälet till att söka projektet Fler män till skolan var garantiplatsen 
samt de ekonomiska villkoren, men det var också ett tillfälle att känna sig för 
i läraryrket samt att prova högskolestudier. Man påtalade den lugnare starten 
och den lämpliga varvningen teori/praktik. Några svar ur enkäten illustrerar 
detta 
- betalning, garantiplats, pröva studera 
- enda sättet att komma in, ekonomi 
- aktivitetsstöd, rätt i tiden 
- ger en chans att pröva studier 
 
Några män menar också att projektets syfte lett dem och påtalar att fler män 
behövs i skolan. 
De som lämnat projektet p g a att de fått arbete anger som starkaste skäl att 

påbörja projektet var att de ville känna sig för, alternativt att de började av 
ekonomiska skäl.  
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SYNPUNKTER PÅ OCH EGNA ERFARENHETER FRÅN SKOLAN 
 
Under denna rubrik får männen ta ställning till ett antal påståenden kring 
kvinnodominansen inom läraryrket och vad denna enligt dem kan tänkas 
bero på. Frågorna är lånade från Blank och Palmqvist (1998). Vidare får man 
ta ställning till påståenden som rör erfarenheter och upplevelser från den 
egna skoltiden samt påståenden som berör skolan och samhället. Slutligen 
rangordnas ett antal av skolans uppgifter utifrån den egna uppfattningen om 
vilka av dessa som anses viktigast samt mot vem läraren bör känna det 
största ansvaret. Till en början redovisas svaren rent kvantitativt d v s hur 
många av männen som anser det ena eller det andra. Avsnittet avslutas med 
en sammanfattning av svaren. 
 
Tabell 1. Läraryrket är starkt kvinnodominerat. Tag ställning till 
nedanstående påståenden med anknytning till detta 
 

     Påståenden                                        Instämmer     Instämmer 
                      helt inte alls 
 
1. Män attraheras ej av att leda och 0 11 5 13 18 
ansvara för barngrupper. 
 
2. Lärare har låg lön p g a 11 20 6 5 5 
kvinnodominansen  inom yrket. 
 
3. Lärarnas låga status gör att män ej 6 13 8 11 9 
söker till läraryrket. 
 
4. Att många kvinnor och få män vill 0 2 3 8 34 
bli lärare beror på arbetstiderna. 
 
5. Det finns få män inom utbildningen 5 6 6 15 15 
eftersom arbete med barn ger låg status. 
 
6. Kvinnodominansen inom yrket beror 1 7 12 13 14 
på de dåliga karriärmöjligheterna. 
 
7. Lönenivån gör att män ej söker till 8 20 7 11 1 
läraryrket.  
 
8. Få män söker yrket eftersom det är 0 7 11 13 16 
kvinnodominerat. 
 
9. Att utbildas till att arbeta med barn 2 10 5 12 18 
lockar ej män. 
 
10. Kvinnodominansen är negativ 7 16 8 9 7 
för läraryrket. 
 
11. Fler män i skolan kommer att ge 9 17 16 1 4 
yrket högre status. 
 
Om man ser till majoriteten av männens svar konstateras att de flesta männen 
anser att arbete med barn är ett arbete även för män. Män attraheras av att 
arbeta med barn och det ger inte låg status. Mönstret är relativt konsekvent 
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från fråga till fråga rörande mer än hälften av männen. Fem har konsekvent 
avvikande uppfattning d v s de menar att män inte attraheras av att leda 
barngrupper, det finns få män inom utbildningen eftersom arbete med barn 
ger låg status och att utbildas till att arbeta med barn är inget som lockar 
män. Några, men ett fåtal, varierar i de olika frågorna. 

Merparten av männen anser att den låga lönen i läraryrket har att göra med 
kvinnodominansen. Att män inte skulle söka sig till läraryrket p g a lärarnas 
låga status finns det olika uppfattningar om. Det är ingen majoritet för vare 
sig att instämma i påståendet eller att ta avstånd ifrån detta. Majoriteten anser 
dock att fler män i skolan, kommer att öka yrkets status. De menar att 
kvinnodominansen är negativ för läraryrket. Däremot är det inte 
kvinnodominansen som gör att få män söker till yrket. Männen menar inte 
heller att kvinnodominansen beror på dåliga karriärmöjligheter. Lönenivån 
gör att män inte söker till läraryrket och många kvinnor och få män vill bli 
lärare p g a arbetstiderna. 
 
Tabell 2. Synpunkter på skolan 
 
Påståenden                Instämmer                                                 Instämmer 
                 helt                                                              inte alls 
 
1. Skolarbetet var så tråkigt att jag            3 17 8 13 6 
ägnade mycket tid åt att ha roligt  
med annat. 
 
2. Det bästa med skolan var kompisarna. 4 22 8 11 2 
 
3. Jag kände ofta att läraren inte brydde 6 10 5 14 11 
sig om mig under lektionerna. 
 
4. Lärarna borde ha hållit bättre 5 7 10 14 10 
ordning i klassen. 
 
5. Jag ansträngde mig och satsade 5 11 9 13 8 
på skolarbetet. 
 
6. Jag deltog oftast mycket aktivt 6 10 13 11 6 
under lektionerna. 
 
7. De betyg jag fick i skolan var 8 14 12 9 3 
helt rättvisa. 
 
8. Jag brukar känna mig osäker om 1 7 10 16 12 
mina egna beslut  är riktiga. 
 
9. Skolan gav alla en chans. 2 12 8 13 11 
 
10. Jag kände mig oftast ensam 
i skolan. 0 6 8 7 25 
 
En majoritet av männen anser inte att skolan gav alla en chans. Däremot var 
betygen rättvisa och lärarna tycks ha brytt sig om männen när de gick i 
skolan, om man tolkar resultatet rent kvantitativt. Huruvida lärarna borde ha 
hållt bättre ordning råder det delade meningar om. 
  De flesta kände sig inte ensamma i skolan och det bästa med skolan var 
kompisarna. Merparten verkar inte ha ansträngt sig i skolarbetet, inte heller 
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deltog man aktivt under lektionerna i någon större utsträckning. Däremot är 
det relativt jämnt fördelat mellan männens svar avseende frågorna om 
skolarbetet var tråkigt samt om man ägnat mycket tid åt annat.  

Jämför man svaren mellan påstående 2. ”Det bästa med skolan var 
kompisarna”, och fråga 10. ”Jag kände mig oftast ensam i skolan”, ser man 
att av de som känt sig ensamma återfinns flera bland dem, som inte heller 
tycker att kompisar var det bästa med skolan. Ensamheten tycks ej hänga 
samman med att det borde vara bättre ordning i klassen, inte heller med att 
läraren inte brydde sig om eleven. Det är dock så att nästan alla män som 
angivit att skolan inte gav alla en chans, menar att de ofta kände att läraren 
inte brydde sig om dem under lektionerna. De flesta av dessa anser också att 
betygen inte var rättvisa och några dessutom att de ansträngt sig och satsat på 
skolarbetet.  
 
Tabell 3. Påståenden om skolan och samhället.  
 
Påståenden Instämmer Instämmer 
                      helt inte alls 
 
1. Skolan är bara till för dem som 0 3 2 9 33 
studerar vidare. 
 
2. Det spelar ingen roll vilket arbete 3 10 8 9 16 
man har bara man har arbetskamrater  
man trivs med. 
 
3. Jag kände mig ofta kritisk mot 1 10 13 13 9 
det som hände i skolan. 
 
4. Jag upplevde att mina föräldrar 13 6 6 6 15 
inte kunde hjälpa mig med läxorna  
när jag gick i skolan. 
 
5. Jag demonstrerade ofta i tysthet, 3 3 3 17 20 
genom att inte göra som jag blev  
tillsagd i skolan. 
 
 
6. På timmarna ville jag att tiden 6 6 12 12 10 
skulle gå fort för  att slippa undan. 
 
7. Ens chanser här i livet beror 6 13 10 10 7 
mycket på vilken social bakgrund 
man har. 
 
8. Det var sällan någon som 2 11 6 17 10 
uppmärksammade vad jag gjorde 
i skolan. 
 
9. Jag var ofta rädd att bli retad 1 10 5 10 20 
av andra elever  under min skoltid. 
 
10.I skolan rådde det andra 4 4 6 11 21 
värderingar och traditioner än i  
mitt hem 
 
11. Skolan ger goda möjligheter 28 11 6 0 1  
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att få kunskaper. 
 
Påståenden Instämmer Instämmer 
                      helt inte alls 
  
12. Hur man lyckas här i livet 10 20 7 7 2 
beror helt och hållet på  
ens egen förmåga och insatser. 
 
13. Jag har lyckats bra med mina 3 16 13 12 1 
studier. 
 
14. Jag är nöjd med min situation. 11 18 7 8 2
  
15. Kunskaper gör att man kan 25 14 1 1 4 
ha det bra i livet. 
 
16. Lärarna i skolan ville 2 2 11 13 17 
bara bestämma över oss. 
 
17. Jag var en duktig elev i skolan.  2 8 19 11 6
  
18. Jag var aldrig speciellt intresserad 7 4 8 18 9 
av skolan och valde därför det som 
var lättast. 
 
Skolan är inte bara till för dem som studerar vidare, menar nästan alla 
männen, men den ger goda möjligheter att få kunskaper och dessa gör att 
man kan ha det bra i livet. Lärarna vill inte bara bestämma över eleverna. 
Männen anser att de lyckats relativt bra med sina studier, men det var    

däremot inte många som ansåg sig som duktiga i skolan. De valde inte det 
som var lättast i skolan och var till större delen intresserade, men många 
anger att de inte var tysta och ”snälla” elever i skolan.  
Det rådde inga andra värderingar i skolan än i hemmet, menar merparten av 

männen, men det var litet olika med hur föräldrarna kunde hjälpa männen 
med läxorna. De flesta tycks dock ha fått hjälp. Flera menar att den sociala 
bakgrunden har att göra med vilka chanser man har i livet, men nästan lika 
många anser tvärtom. Hur man lyckas i livet beror helt och hållet på ens egen 
förmåga och insatser. 

Slutligen menar de flesta männen att det viktigaste med det arbete man har, 
är att man har arbetskamrater man trivs med. 
  Man skulle kunna förvänta sig överensstämmelse i männens svar vad gäller 
de som instämde i påstående 3. ”Jag kände mig ofta kritisk mot det som 
hände i skolan”, och de som instämde i påståendet ”Jag kände ofta att läraren 
inte brydde sig om mig underlektionerna” under föregående rubrik. Likadant 
gäller de som instämde påstående 3 och inte alls instämde i ”De betyg jag 
fick i skolan var helt rättvisa”. Så är dock inte fallet. Däremot finns stark 
överensstämmelse mellan de som instämde i att de kände sig kritiska mot det 
som hände i skolan och de som menade att skolan inte gav alla en chans. 

En viss överensstämmelse finns mellan svaren i påståendena ”Det var sällan  
någon som uppmärksammade vad jag gjorde i skolan” och ”Jag upplevde att 
mina föräldrar inte kunde hjälpa mig med läxorna när jag gick i skolan”. 
Överensstämmelsen mellan påståendet att männen kände sig 
ouppmärksammade i skolan och att läraren inte brydde sig om dem under 
lektionerna är något större.  
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De män som uppgav att de ofta var rädda att bli retade av andra elever 
skulle kunna förväntas överensstämma med dem som kände sig ensamma i 
skolan, men det finns endast en svag överensstämmelse. 

Många män ansåg att framgång i livet beror på egna insatser och egen 
förmåga. Bland dessa finns också några av dem som förnekar att den sociala 
bakgrunden har betydelse för chanserna i livet. Stor överensstämmelse finns 
mellan svaren på påståendet att den egna insatsen och förmågan ger 
framgång och påståendet att  kunskaper gör att man kan ha det bra i livet. 
 
Vilka är skolans viktigaste uppgifter?  
Här har männen rangordnat skolans viktigaste uppgifter. Av sju alternativ 
uppmanades männen rangordna de tre viktigaste i fallande skala. De 47 män 
som svarat gjorde detta enligt nedan. 
 
Tabell 3 
 
1. En grund för fort-
satta studier 
rangordning 
1 = 2 män 
2 = 6 män 
3 = 4 män 
Totalt 12 män 

 

2.Kunskaper i skoläm-
nena 
rangordning 
1 = 4 män 
2 = 8 män 
3 = 5 män 
Totalt 17 män 

 

3.En förberedelse för arbet-
slivet 
rangordning 
1 = 2 män 
2 = 3 män 
3 = 10 män 
Totalt 15 män 

 
 
 
 
4. Moralisk fostran 
rangordning 
1 = 3 
2 = 4 
3 = 11 
Totalt 18 män 

 

5. Förmåga att läsa, skriva, 
räkna 
rangordning 
1 = 26 
2 = 9 
3 = 2 
Totalt 36 män 

6. En önskan att lära mer  
rangordning 
1 = 4 
2 = 6 
3 = 3 
Totalt 13 män 

 
 
7. 
Personlighetsutveckling
rangordning 
1 = 6 
2 = 11 
3 = 12 
Totalt 23 män 

 
Av ovanstående framgår att de flesta männen ansåg att skolans i särklass 
viktigaste uppgift är att lära barnen läsa, skriva och räkna. 26 män rankade 
denna uppgift som nummer ett och totalt 36 män gav sitt stöd åt att detta är 
skolans uppgift. Räknar man ihop det totala antalet män som rankat per 
utsaga kommer därnäst uppgiften för skolan att ombesörja barnens 
personlighetsutveckling, följt av att ge moralisk fostran. Ser man till vad som 
rankats som nummer ett av de flesta männen inom en utsaga, är det 
fortfarande att lära barn läsa, skriva och räkna, som är nummer ett. 
Personlighetsutveckling kommer som nummer två, medan det är fyra män 
som rankat kunskaper i skolämnena. Lika många anser att barnen skall få en 
önskan om att lära mer, följt av moralisk fostran med tre förstahandsval. Vid 
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total sammanräkning av antalet män som rankat utsagorna, är utsagan ”en 
grund för fortsatta studier” lägst rankad följd av ”en önskan att lära mer”. 

Resultatet totalt visar således en överensstämmelse i hela materialet vad 
avser de tre förstahandsvalen, medan spridningen senare blir större. 
 
Att vara lärare är en ansvarsfull uppgift. Gentemot vem anser du lärare 
bör känna det största ansvaret? 
Här uppmanades männen att ranka samtliga alternativ rörande mot vem man 
har det största ansvaret som lärare.  
 
Tabell 5. 
Största ansvar gentemot  
1. Kollegor 
rangordning 
1 = 0 män 
2 = 6 män 
3 = 12 män 
4 = 11 män 
5 = 10 män 
6 = 4 män 

2. Elever 
rangordning 
1 = 38 män 
2 = 7 män 
3 = 1 män 
4 = 0 män 
5 = 0 män 
6 = 0 män 

 

3. Dig själv 
rangordning 
1 = 6 män 
2 = 12 män 
3 = 10 män 
4 = 8 män 
5 = 4 män 
6 = 6 män 

 
 
  
4. Föräldrar 
rangordning 
1 = 1 man 
2 = 12 män 
3 = 16 män 
4 = 8 män 
5 = 1 man 
6 = 3 män 

5. Samhälle  
rangordning 
1 = 1 man  
2 = 8 män 
3 = 6 män 
4 = 7 män 
5 = 8 män 
6 = 14 män 

 
 

6. Skolledning 
rangordning 
1 = 0 män 
2 = 1 man 
3 = 1 man 
4 = 7 män 
5 =18 män 
6=14män 

 
Männen anser således nästan enhälligt att man som lärare skall känna det 
största ansvaret gentemot eleverna, eftersom 38 män rangordnade detta som 
nummer ett, och ingen av de 41 som svarat rangordnade detta alternativ lägre 
än tre. Därnäst ansåg man sig ansvarig gentemot föräldrarna, 29 män 
rangordnade detta alternativ som ett till tre. Tätt därefter följde ansvaret mot 
sig själv med 28 män som angav rang ett till tre. Männen ansåg också att 
ansvaret mot kollegor var relativt stort, 18 män rangordnade detta som 
alternativ två och tre. Ytterligare 25 män fördelade sig på resterande rang 
fyra till fem.  
Av de alternativ som ansågs lägst prioriterade, angavs ansvaret mot 

skolledning. 39 män rangordnade detta ansvar på fjärde, femte och sjätte 
plats med tyngdpunkten vid femte och sjätte, följt av ansvaret gentemot 
samhället, där 29 svar fördelade sig på fjärde till sjätte plats.  
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SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 
Avsnittet är upplagt så att jag till en början återknyter till det ursprungliga 
syftet med hela projektet, går vidare till undersökningens resultat i skenet av 
den litteratur som redovisats i avsnitt tre och fyra. Därefter avslutar jag med 
en diskussion av forskning kring könssegregering i stort i Sverige, men i 
ljuset av lärarutbildning och läraryrke. 

Att starta projektet Fler män till skolan var Högskolan Dalarnas försök att 
hörsamma regeringens påbud att motverka könssegregeringen inom bl a 
lärarutbildningen. Av de 52 män som antogs till projektet, finns 31 d v s 60% 
inom någon form av lärarutbildning. Ytterligare några har gått till andra 
högskoleutbildningar. Flera av dessa män kommer från vad som kan sägas 
vara studieovana miljöer. Regeringen har också gett högskolor och 
universitet i uppdrag att bredda rekryteringen av just denna grupp. Projektets 
måluppfyllelse måste därmed anses vara god. 

Sargent (2001) fann det förvånande att hans respondenter inte ansåg att 
man skulle göra försök att få fler män till läraryrket. Motivet var att dessa 
män menade att skolan redan idag har de män som verkligen valt yrket för att 
de är intresserade av det. I skenet av detta skulle man således kunna 
ifrågasätta regeringens önskemål om fler män till skolan. Männens sätt att 
besvara frågan, gentemot vem man som lärare har det största ansvaret, skulle 
kanske också vara något för regering och riksdag att fundera över. Givetvis 
kan frågans formulering ifrågasättas. En intervju hade troligen gett ett mer 
uttömmande och nyanserat svar om hur männen tänker. Det var dock 
förvånansvärt få som ansåg att samhällsansvaret var särskilt viktigt. 

Vilka var då dessa män som sökte till utbildningen? De flesta männen var 
mellan 25 och 45 år. Några var yngre och några äldre. De hade alla någon 
form av arbetslivserfarenhet. Blanks & Palmqvists (1998) undersökning 
visade också att den manlige lärarstudenten är något äldre än genomsnittet 
studenter samt att de ofta har erfarenhet från arbetslivet och annan 
livserfarenhet, vilket också projektets män hade. Den ”vanlige” studenten 
kommer oftast direkt från gymnasiet, utan arbetslivserfarenhet och utan 
erfarenhet av t ex egna barn och äktenskap. 

De flesta av männen som gick in i projektet hade en vilja att bli lärare. 
Några var funderande över sin egen förmåga till högskolestudier, medan 
andra såg en lättare väg in i högskolan via projektet. Liksom Blanks & 
Palmqvists (1998) och Sargent´s (2001) undersökningar visar, är det arbetet 
med barn och ungdomar alternativt människor, som är det stora motivet för 
männen att söka lärarutbildning och att bli lärare. Många hade också bestämt 
sig innan de visste om projektet, men inte kommit in på utbildningen eller 
inte kommit sig för. Projektet blev starthjälpen. De ekonomiska 
förutsättningarna underlättade liksom garantiplatsen.  

Gannerud (1999) framhåller olika idelogier som hon menar styrt skolan 
under olika tider, vilka hon anser kan ha påverkat feminiseringsprocessen i 
skolan. Dessa ideologier som t ex utgörs av det hon kallar ”pedagogiska 
moden”, kan vara förenliga eller oförenliga med manligt eller kvinnligt 
genus. Auktoritet och makt hör till manligt genus, medan känslomässigt 
engagemang och sociala relationer hör till kvinnligt genus. Florin (1987) 
visar i sin studie hur just föreställningar om  manligt och kvinnligt genus 
utnyttjats för att tidvis stänga ute kvinnan från läraryrket eller ge henne de 
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lägre tjänsterna d v s det som benämns horisontell och vertikal segregering 
(SOU 1997:137). Gannerud (1999) menar att yrkets krav och 
genusordningens identitetsskapande innehåll kan skapa konflikt. Kvinnliga 
värderingar och förhållningssätt har lägre värde i genusordningens hierarki, 
vilket kan påverka den manlige lärarens personliga status. Sargent (2001) 
visar i sin studie att det finns praxis som förhindrar män att ta sig in i 
lärarutbildning och läraryrke på olika sätt. Studien visar också att de män 
som kommit in i läraryrket ofta är utsatta för påtryckningar att gå vidare till 
andra poster. Mannen i läraryrket utsätts för påtryckningar att gå vidare till 
högre befattningar.  

Männen i min undersökning ansåg dock att arbete med barn var ett yrke 
även för män. Att arbeta med barn ger ej låg status. I detta skiljer sig dessa 
män från de män som besvarat Blanks & Palmqvists (1998) enkät. Dessa 
anser att män inte lockas till arbete med barn och att yrkets status därför är 
låg. Dock har detta ingen betydelse för dessa män. Båda grupperna är 
överens om att den låga lönen beror på kvinnodominansen. Arbetstiderna 
lockar inte speciellt män. Männen i projektet ansåg att lönen hade betydelse 
för hur män sökte, medan Blank & Palmqvist fann att deras män inte ansåg 
lönen betydelsefull. Det faktum att kvinnor dominerar inom yrkesgruppen 
verkar inte påverka någon av undersökningsgrupperna. Sargent´s män 
däremot påverkas av kvinnodominansen i sin yrkesutövning. 

När det gäller den egna erfarenheten av skolan, kan man tolka den som att 
männen i projektet, upplevt skolan relativt positivt, men det bästa med skolan 
var ändå kompisarna. Analogt anges att det viktigaste med det arbete man 
har, är att ha arbetskamrater man trivs med. Skolan framstår i den här delen 
närmast som en förvaringsplats med tillgång till kompisar. Men, skolan ger 
ändå möjligheter till att få kunskaper, något som underlättar i det kommande 
livet. Skolans främsta uppgift är ändå, enligt männen, att lära barnen läsa, 
skriva och räkna. Det största ansvaret har man som lärare gentemot sina 
elever och föräldrarna till dessa. Är dessa män könsbrytare? Frågan ställs av 
både Blank & Palmqvist samt Sargent. Den frågan är intressant att arbeta 
vidare med. 

Den horisontella könssegregeringen tycks minska i det svenska samhället 
(SOU 1997:137). Minskningen av yrkessegregeringen har uppkommit 
genom att andelen kvinnor ökat inom mansdominerande yrken och vice 
versa. Jonung (SOU 1997:137) har funnit att förändringar skett i tidigare 
mansdominerade yrken som t ex skolledare, jurist, psykolog, medan yrken 
som tulltjänsteman, konduktör och polis som tidigare varit mansdominerade, 
idag har en betydande andel kvinnor. Samma tendens kanske kan komma 
inom läraryrket? D v s att männen ökar igen. Det som talar däremot är de 
resultat Sargent (2001) redovisar. 

Jonung menar att redan genom de könsbundna yrkesvalen tillskapas 
yrkessegregering. Jonsson (SOU 1997:137)  visar att könsskillander vad 
gäller utbildningsnivå idag har raderats ut, men när det gäller 
utbildningsinriktning består de. Fram till 1981 hade kvinnor inte i lika hög 
grad som männen teoretiska gymnasielinjer eller traditionell 
universitetsutbildning. Idag dominerar kvinnorna på högskolenivå. 

Betydelse för den vertikala könssegregeringen har ålder, utbildningsnivå, 
arbetstid (deltid, heltid) och antal arbetade timmar. Jonsson visar att kvinnor 
(i mitten av 90-talet) dominerade vid kortare och mindre statusbetonade 
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högskoleutbildningar. Kvinnor återfanns i något högre grad i traditionella 
universitetsutbildningar, medan männen dominerade de mer prestigefyllda 
universitetsstudierna  (utbildning till läkare, jurist, civilekonom, civilingenjör 
m fl). Idag har mansdominansen börjat brytas inom t ex läkarlinjen, 
psykologlinjen m fl medan vård- och utbildningssektorn fortfarande är 
kvinnodominerade d v s den vertikala segregeringen består här. 

Han menar att rationella val kan vara förklaringen. Teorier som utgår från 
detta perspektiv menar att könssegregationen uppstår genom att pojkar och 
flickor gör könstypiska val där ”nyttan” maximeras. Flickor och pojkar har 
olika ”livsprojekt” vilket innebär olika idéer om familje- och yrkeskarriär. 
Dessa s k nyttoval har uppenbarligen männen i projektet inte gjort. Medan 
man kan säga att männen i Florins undersökning gjorde det när de lät 
kvinnorna ta de lägre betalda lärararbetena och tidvis också utsatte dem för 
”social closure”. 

Andra teorier hävdar att män och kvinnor är intresserade av olika 
utbildningsområden; män attraheras av teknik medan kvinnor attraheras av 
språk, vård och omsorg. Ganneruds sätt att resonera tangerar detta sätt att se. 
Männen i projektet säger sig dock vara intresserade av att arbeta med barn 
och människor, liksom männen i Blanks & Palmqvists och Sargent´s 
undersökningar. 

En annan teori som kan förklara segregeringen hänför Jonsson till de 
ekonomiska. Denna teori hävdar att kvinnor vill kombinera hemarbete och 
marknadsarbete och väljer av denna anledning yrken där detta kan 
kombineras på ett gynnsamt sätt.  Familjelivet värdesätts högre av kvinnorna. 
Stämmer detta med männen i min studie?  

Enligt Jonsson har studier som gjorts visat att flickor hellre vill arbeta med 
människor inom arbeten, där man har tillfälle att hjälpa andra, medan pojkar 
föredrar arbeten där man kan tjäna mycket pengar. Männen i såväl min som 
Blanks & Palmqvists undersökning menade att lönen spelade mindre roll för 
dem. 

Enligt en modell konstruerad av bl a Jonsson gör barn från lägre 
socialgrupper försiktigare studieval, medan barn till högutbildade föräldrar 
gör djärvare val. Här kan kanske finnas en förklaring till männens val? 

Socialisationsteorier hävdar också att individen är beroende av sin sociala 
omgivning, sin uppväxt och det man som barn internaliserat av normer och 
annat. Det är inte alltid övervägda val som styr våra utbildnings- och 
yrkesalternativ. Här kanske kan finnas en förklaring till varför ”de 
övertygade” männen inte sökt lärarutbildningen tidigare? 

Ingen av dessa teorier tar dock upp frågan på det sätt Sargent gör, d v s mer 
ur ett maskulinitetsperspektiv. Han redovisar manliga lärares problem i 
skolmiljön ur ett helt annat perspektiv, väl värt att arbeta vidare med. 

I kommande intervjuer med männen, hoppas jag kunna få mer uttömmande 
svar på de frågeställningar som rests under arbetet med detta projekt. Vissa 
uppfattningar om skolan och skolans och lärarens ansvar har kanske 
förändrats alternativt utvecklats. Man kan givetvis också ifrågasätta om 
enkäterna givit en rättvisande bild. Lärarutbildningens uppläggning och 
innehåll ur dessa mäns synvinkel, är annat som skall bli intressant att ta del 
av med utgångspunkt i vad Sargent fann. 
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