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“Vi föds svaga, vi behöver styrka. Vi föds hjälplösa, vi behöver omvårdnad. Vi föds okunniga, vi 

behöver insikt. Allt vi saknar vid födseln får vi genom fostran och undervisning… Men likafullt: 

Vad är de vuxna, om inte barn, förstörda genom fostran och undervisning?”                         

 Jean Jacques Rousseau: Èmile (1762) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Abstrakt 

 

Examensarbetet har syftat till att undersöka om det utifrån ett internationellt perspektiv råder 

jämställdhet i klassrummet i länderna Sverige och Argentina. Författarna intresserade sig för att 

belysa elevens perspektiv med avseende på jämställdhet i klassrummet. Klassrumsstudien bestod 

av enkät och intervju med gymnasieelever i Sverige och Argentina som deltagare. Enkäterna be-

svarades av två klasser med samhällsvetenskaplig inriktning och i intervjuerna deltog åtta elever 

från respektive land. Resultaten av studien varierade mellan de båda länderna och påvisade att 

jämställdhet inte rådde i klassrummet, varken i Argentina eller Sverige. Studien visar på att var-

ken de svenska eller de argentinska flickorna anser att det råder jämställdhet i klassrummet. Be-

träffande dominans i klassrummet är det en viss skillnad mellan Sverige och Argentina. I den 

svenska skolklassen ansåg flickorna att pojkarna dominerade. I Argentina upplevdes det i klass-

rummet att flickorna dominerade. Studien har vid jämförelse endast påvisat små skillnader i jäm-

ställdheten i klassrummet i de studerade länderna. 

 

Nyckelord: jämställdhet, dominerande/ dominans, ta för sig, uppmärksamhet, självförtroende, 

beteende och utrymme. 
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Läroplanen säger att skolan ska verka för jämställdhet Lpf94 (1997) därför känns det relevant 

att studera pojkar och flickor i klassrumssituationen. Läroplanen säger även att en av skolans 

huvuduppgifter, är att förmedla ett internationellt perspektiv i undervisningen, för att kunna se 

den egna verkligheten i ett globalt sammanhang, för att skapa internationell solidaritet och för 

att förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgrän-

ser Lpf 94 (1997).  

 

Jämställdhet i klassrummet enligt tredje stycket i Skollagen (1999) 1kap, 2§, säger att särskilt 

den som verkar inom skolan ska arbeta för att främja jämställdhet mellan könen. I denna stu-

die fokuserar författarna på jämställdhet utifrån ett utrymmesperspektiv. Följande begrepp är 

relevanta för studiens jämställdhets inriktning - jämställdhet, dominerande/ dominans, ta för 

sig, uppmärksamhet, självförtroende, beteende och utrymme (se bilaga 4). 

 

 

1.1 Bakgrund 

I bakgrunden skriver vi först allmänt om könsskillnader för att sedan ge bakgrund om de län-

der och faktorer påverkar fallstudierna. 

 

Könsmönstret allmänt 

Genom historien kan man se att kvinnor och män betraktas olika. På 1700-talet skriver Jean 

Jacques Rousseau att ”det ena könet måste vara aktivt och starkt och det andra passivt och 

svagt” Emile (1762). Genom historien har kvinnor och män i många fall betraktats som kom-

pletterande motsatser, och kvinnan setts som passivt objekt. När det gäller forskning om 

könsskillnader i skolan så finns det få studier som är utförda på gymnasieskolan både inom 

Sverige och internationellt (Wernersson, 1991).  

 

Enligt Käller (1990) skiljer sig pojkar och flickors tekniker åt vad det gäller att skapa ett över-

tag i klassrumsinteraktionen. Detta visar sig i att pojkar uppträder mer fysiskt och utåtageran-

de, flickor har en annan framtoning där de följer de normer och regler som finns uppställda. 

Även i Stabergs avhandling framkommer att pojkar mer ofta än flickor bryter mot klassrum-

mets regler (Staberg 1992).  
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Studier om mentala förmågor hos de båda könen som gjorts har dock visat på ytterst få skill-

nader mellan män och kvinnor (Connel, 1995). Svensson (1998) och Skolverket (1999a) be-

kräftar bilden om och visar att även fast flickor har en underordnad roll i klassrummet preste-

rar de bättre än pojkar. Generellt sett presterar flickor trots sin underordnade roll bättre än 

pojkar. 

 

Relationen självförtroende och skolprestation 

En studie av Skolverkets (2004) analys Att lära för livet, Elevers inställningar till lärande- 

resultat från PISA 2000, som visar att svenska flickor har den näst sämsta självtilliten av de i 

studien deltagande länderna. Studien är gjord på 15-åriga elever (Skolverket, 2005). 

 

 I en undersökning om jämställdhet studerade Imsen (1996) hur elever i en årskurs åtta i Nor-

ge upplevde att de själva presterade. Det framkom att pojkar överlag tycker att de presterar 

bättre än flickorna även om betygen visar att så inte är fallet. I ämnet samhällskunskap ansåg 

pojkarna att de var bäst trots att betygen visade att flickorna var bättre (Imsen, 1996).  

 

Könsmönster och kulturella skillnader. 

Genusteorin säger att det som är kvinnligt och manligt grundar sig i vilken kultur ett land har 

(Jakobsson, 2000). Forskning om könsmönster bland olika grupper är begränsad, men det som 

kan utläsas är att kön har olika innebörd för olika grupper av flickor och pojkar. Det finns få 

studier gjorda som analyserar relationen mellan kultur och könsmönster, men det är dock kon-

staterat att skillnader finns mellan länder (Öhrn, 2004). Genusteorin grundar sig i att det är 

den samhälleliga konstruktionen av kön som ligger till grund för vad som uppfattas som 

kvinnligt och manligt. Genusforskningen har sin utgångspunkt i hur samhällen är konstruera-

de (Jakobsson, 2000). Det sociala sammanhanget och den kultur som individen är del av be-

stämmer föreställningarna om vad som är kvinnlig och manligt. Bjerrum- Nielsen (2000) och 

Staberg (1992) har haft stort inflytande på nordisk genusforskning. De tar upp att genusrelate-

rade förhållningssätt samspelar med social position vilket innebär att kvinnligt och manligt då 

tar sig olika uttryck beroende på var i den sociala hierarkin de befinner sig. Chodorow (1974) 

menar att män utvecklar en autonom jag- identitet och kvinnor en mer rationell identitet. Med 

detta menar hon att kvinnorna t.ex. utvecklar en identitet som innefattar framtida huvudansvar 

för andra t.ex. barn och omsorg - och män utvecklar mer individualistiska drag.  

Könsmönster i skolan 
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Einarsson och Hultmans undersökning från 1984 av språk och interaktion i skolan har visat att 

läraren vanligtvis står för två tredjedelar av allt som sägs under en lektion. Det är pojkarna 

som tar upp två tredjedelar och flickorna en tredjedel av den kvarvarande tredjedelen. Under-

sökningen visar inte på att det skulle vara läraren som fördelar ordet orättvist utan det är poj-

karna som pratar utan att räcka upp handen.  

 

Elisabeth Öhrns forskningsöversikt visar att det sedan 1970- och 80- talen har skett en för-

skjutning i könsmönstren. Forskningsöversikten visar att pojkar och flickors situation och 

beteende i klassrummen har förändrats. Detta förklaras dock inte bara utifrån kön utan även 

social klass och olika utbildnings- och undervisningssammanhang har betydelse (Öhrn 2004).  

 

När det gäller forskning om könsskillnader i skolan finns det få studier som är utförda på 

gymnasieskolan både inom Sverige och internationellt, detta beror bland annat på att det är 

mer komplicerat att utföra studier där. Inom gymnasieskolan är det vanligt att det är övervä-

gande pojkar eller flickor i klasserna. Flickor tilldelas ansvar och tar på sig ansvaret att hålla 

samman lektionerna i klassrummet. En flicka kan placeras mellan två pojkar som en hjälpfrö-

ken. Detta mönster, att använda sig av flickorna i klassrummen som små uppfostrare till poj-

karna börjar redan i tidig ålder i grundskolan (Graf, 1991).  Bjerrum- Nielssen (1991) beskri-

ver att i människors vardagsföreställningar har flickor och pojkar olika egenskaper. Där poj-

karna beskrivs som aktiva, dominerande och kräver uppmärksamhet och flickorna som söta, 

snälla och hjälpsamma. Flickorna anses vara ”mammas hjälpreda” och ”hjälpfröken” i skolan. 

Britt- Marie Berge (1999) utförde ett treårigt forskningsprojekt i en skola där hon arbetade 

med fem kvinnliga och fyra manliga lärare. Syftet var att befrämja jämställdheten i klass-

rummet. När Berge analyserade sina observationsanteckningar vid ett senare tillfälle upptäck-

te hon att undervisningsinnehållet lika ofta var riktat till pojkarna som till flickorna. Skillna-

den låg i att flickorna tog ett eget ansvar både för ordningen i klassrummet och för att hjälpa 

pojkarna i sina studier. När förslag lades fram till lärare att utnyttja pojkarna i klassrummet på 

samma sätt motsatte sig flera lärare detta. (Berge,1999). Staberg drar slutsatsen att flickorna 

fostras till att bli mer ansvarstagande (Staberg, 1992) och pojkarna har en lättsammare inställ-

ning till sina studier (Jakobsson, 2000). Tidigare forskning gjord på barn av Hägglund (2001) 

i Sverige, visar att när barn delar en vardagstillvaro tillsammans exempelvis i skolan blir 

könsmönstret synligt.  

 

Jämställdhetsarbete i skolan. 
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I vissa sammanhang anser Wernersson att flickor och pojkar borde undervisas i separata klas-

ser på grund av att pojkarna tenderar att uppta och tilldelas mer utrymme av läraren i klass-

rumssituationen (Wernersson 1991). Denna uppdelning har till syfte att hjälpa eleven att ut-

vecklas och bryta de invanda könsrollsmönstren (Wernersson 1991). Under en undersökning 

som Kramarae och Treichler (1991) har utfört framkom att pojkarna arbetade bättre med en 

mer auktoritär undervisningsform som mynnade ut i en diskussion där olika åsikter kom fram. 

Flickorna i studien ville ha mer stöd av läraren och ett utbyte av elevernas uppfattningar av 

ämnet. Relationer och stämningen i klassrummet var också mer uppmärksammade av flickor-

na än av pojkarna (Kramarae och Treichler, 1991). Flickorna är hela tiden medvetna om sin 

position i klassrummet, att de är i underläge. Detta är något som pojkarna inte alls har tänkt på 

(Wernersson, 1991) Den Europeiska kommissionen anser att det kan vara nödvändigt att dela 

på flickor och pojkar för att motverka förekommande diskriminering (Europa kommissionen, 

1997).  

 

 

 

Klein (1994) och Baileys (1993) har i sina översiktsartiklar av aktuell internationell forskning 

skrivit att det inte har skett några stora förändringar i könsmönstren i USA genom åren. Yo-

unger (1999) har observerat fyra skolor i England där det framkom att det i tre av fyra skolor 

var ett likartat könsmönster i klassrummet där pojkarna dominerar. I den fjärde skolan där-

emot var situationen som rådde likartad och jämlik mellan de två könen. Enligt Öhrn avhand-

ling från (1990) framkommer att flickor använder sig av olika strategier för att bli synliga för 

läraren men dessa strategier fungerar bara för välanpassade flickor som fungerar väl i skolan. 

Flickorna utformade egna sätt att få uppmärksamhet av läraren och på så sätt kunna vinna 

fördelar hos läraren. Däremot var det inte accepterades det inte att flickorna öppet kritiserade 

eller ifrågasatte under lektionerna, det beteendet uppfattades som besvärligt och läraren ansåg 

att de inte kunde ta en tillrättavisning lika bra och accepterande som pojkarna (Öhrn, 1990).  

 

Jämställdhetsarbete 

Arbetet med att uppmärksamma och förändra könsskillnader i den obligatoriska skolan har 

pågått över en lång tid. När jämställdhetsarbetet närmar sig gymnasieskolan blir det synligt 

hur mycket dessa skolformer skiljer sig åt. I grundskolan ligger det inom de organisatoriska 

ramarna att förmedla jämställdhet i det dagliga arbetet. Att förmedla jämställdhet i gymnasie-

skolan är mer komplicerat på grund av att undervisningen starkare påverkas av arbetsmarkna-
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dens och samhällets krav. Eleverna i grundskolan får i undervisningen en bild av hur verklig-

heten ser ut filtrerat av lärare och föräldrar om hur man önskar att världen skulle se ut. För 

gymnasieeleverna så är detta inte längre möjligt eftersom de egna erfarenheterna i samhället 

kommer allt närmare (Wernersson 1991). I en empirisk studie beskriver Westberg – Wolhge-

muth (1996) hur manligt respektive kvinnligt framställs i svenskt arbetsliv. Ord som tålamod, 

känslig, lyhörd och ta hand om beskrivs som kvinnliga och karriär, ta risker, makt och status 

är typiska manliga ord. Ve (1992) tar upp att människor som är underordnade är tvungna att 

anpassa sig för sin egen överlevnads skull. Forskningen är inte entydig när det gäller orsaker 

till könsskillnaderna. Inte heller i hur det ser ut i klassrummen runt om i världen eller hur lära-

re ska arbeta för jämställdhet. 

 

Det svenska skolsystemet 

Genom överstyrelsen för läroverkens tillkomst, 1905 samt folkskoleöverstyrelsens tillkomst, 

1912 har den svenska skolan varit organisatoriskt fri från kyrklig ledning (Richardsson 1999). 

1958 fick ämnet religionskunskap samma ställning som övriga ämnen. I jämförelse med andra 

länder hade Sverige 1970 ett ovanligt likställt skolväsen. Under 1990-talet började det svens-

ka skolsystemet att övergå från statlig styrning till kommunal styrning.  Det svenska skolsy-

stemet har gått från en tradition med regelstyrning till att nu vara målstyrt. I Sverige råder 

nioårig skolplikt från sju års ålder och skolan är avgiftsfri. Många skolor är kommunala i Sve-

rige men det finns även privata skolor. De privata skolorna måste vara godkända av skolver-

ket och ha samma mål som de kommunala skolorna, men de kan inriktas på varierande sätt, 

till exempel religiöst eller pedagogiskt. Gymnasieskolan är en frivillig skolform. Även inom 

gymnasieskolan är det skolverket som godkänner de fristående skolorna (Regeringskansliet, 

2005, januari 2). År 2003 studerade sex procent av Sveriges gymnasieelever vid friskolor.  

 

 Statistik visar att det i Sverige år 2004 rådde en marginell skillnad i arbetslöshet mellan kvin-

nor och män. Då 5,9 procent av männen är arbetslösa och kvinnornas arbetslöshet uppgår till 

5,1 procent (Statistiska centralbyrån, 2006). Kvinnor har dock sjutton procent lägre lön än 

männen (Persson, J, 2005). 

 

 

Jämställdhet i Sverige och internationellt 
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I Sverige var det på 60- talet som begreppet jämställdhet skapades då kvinnors underordnade 

position i samhället blev en politisk fråga. Begreppet jämställdhet är inte ett statiskt ord utan i 

ständig förändring i samhället så även i skolan.  

” Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha 

samma möjligheter , rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i 

livet. Det innebär bland annat en jämn fördelning av makt och inflytande och 

lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambi-

tioner, intressen och talanger” (Myndigheten för skolutveckling, 2006). 

I Sverige har det arbetats med att öka jämställdheten i samhälle och familj sedan 1970- talet. 

Bl.a. en jämställdhetslag har tagits fram och lagstiftning mot kvinnovåld har skärpts. 

Den svenska skollagen slår fast att verksamheten ska utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar (skollagen 1985:1100). I Sverige finns synsättet att 

en demokrati förutsätter förverkligandet av de mänskliga rättigheterna (Regeringskansliet 

2005- november 28 ).  

I Sverige säger Skollagen 2§ att:  
”Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar 

inom skolan främja jämställdhet mellan könen…” (1kap, 2§, 3st, Skolla-

gen.) 

 

Lpf (1994) säger att: 
”…jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta 

är de värden som skolan skall gestalt och förmedla.” (Lpf 94, 1997 s 3). 

 

Vidare framhålls att: 

 

”Ett internationellt perspektiv i undervisningen är viktigt för att kunna se den 

egna verkligheten i ett globalt sammanhang, för att skapa internationell solida-

ritet och för att förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter 

över nations- och kultur gränser.” ( Lpf 94, 1997 s 5). 

 

  

 

Lpf (1994) säger även att skolan har till huvuduppgift att förbereda eleverna för att arbeta och 

verka i samhället. 
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I utdrag ur Koffi Annans millennierapport angående tilläggsprotokollet, CEDAW (1999) till 

konventionen om de mänskliga rättigheterna förtydligas strävan efter full jämlikhet mellan 

kvinnor och män (Svenska FN- förbundet, 2005). 

 

 

Det argentinska skolsystemet 

Historiskt sätt har det Argentinska skolsystemet genomlidit strukturella kriser under vissa 

perioder genom olika reformer, dessa problem har inte gått att lösa. Till 1958 var skolan stat-

lig, svårigheter för staten att finansiera systemet medförde att provinserna och privata aktörer 

fick lov att börja med nya institutioner för utbildning. En mängd privata skolor bredde ut sig 

och siffran för privatskolor ökade från år till år. Att skolsystemet har privatiserats hårt har 

medfört väldiga sociala svårigheter i Argentina. Det är överklass och medelklassen som kan 

betala och skicka sina barn till privatskolor, där undervisningen många gånger är bättre. Jäm-

fört med andra latinamerikanska länder kan dock standarden på utbildningen ses som hög 

(Vergara, 1993). 

Lag 23.264 implementerades i September 1985 och innebar att mammor och pappor garante-

rades delad föräldramakt. Innan dess var mannen ”chef” i familjen. Bland annat Isabel Perón 

var motståndare till att ha fler än en ”chef” i hemmet. Hon hävdade att det inte stämmer över 

ens med de Argentinska familjetraditionerna. Den katolska traditionen säger att kvinnan mås-

te vara under manlig auktoritet i hemmet (Htun, 2003).  Det finns historiska faktorer som för-

klarar den katolska kyrkans maktfulla position i Argentina. Denna maktposition kan även un-

derstrykas generellt i det Argentinska utbildningssystemet. Latinez lag från 1905 innebar 

principer om att skolan inte skulle vara bunden till religion (Vergara, 1993).  

 

All undervisning kontrolleras av det statliga utbildningsdepartementet (Ekman, 2005). Enligt 

den Argentinska konstitutionen har alla innevånare rätt till gratis undervisning fram till 15 års 

ålder. Skolan är obligatorisk men dock inte tillgänglig i vissa områden. Enligt lag är all 

diskriminering på grund av kön förbjuden och utbildning är mer jämställt än i arbetslivet där 

dubbelt så många kvinnor som män är arbetslösa.    

 
”Enligt konstitutionen har alla invånare rätt till gratis undervisning och denna 

rätt respekteras. Skolan är främst provinsregeringarnas ansvar och de agerar 

nu inom mycket snäva budgetramar - skolklasserna blir större, skolmaten dras 
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in och hälften av lärarna lever under fattigdomsstrecket.” (Reger-

ingskansliet, 2005 december 2) 

  
Det är nittiosex procent av de argentinska barnen som påbörjar den nioåriga obligatoriska 

skolgången men trettio procent av dessa avslutar inte högstadiet. Regeringen driver därför ett 

program för att höja kvaliteten på undervisningen och förmå eleverna att slutföra sina studier. 

Från ursprungsbefolkningen beräknas mindre än en procent avsluta sina gymnasiestudier. 

Anledningen till detta är bland annat bristen på tvåspråkiga lärare. Detta trots att det i konsti-

tutionen garanterar icke spansktalande minoriteter tvåspråkig utbildning.  

Argentina har till skillnad från Sverige inte ratificerat tilläggsprotokollet till konventionen om 

mänskliga rättigheter som rör all form av diskriminering av kvinnor. Det är bland annat kyr-

kan som motsätter sig delar av protokollet. (ibid) 

 

Beskrivning av den studerade skolan i Argentina. 

Den skola som studerats i Argentina heter Instituto Nuestra Señora. Skolan ligger nära Cor-

doba stad. Skolan är semiprivat, d.v.s. att skolan till viss del drivs med statliga medel samt att 

varje elev betalar en avgift, skolan är dessutom katolsk. Det är nunnor (las monjas) som sitter 

i skolans styrelse. Lärare på skolan har kommenterat att det inte sker någon statlig kontroll 

vad det gäller kvalitet. Skolan har ca.700 elever och det är elever i åldrar mellan sju och arton 

år. Inga fattiga elever går i skolan. De sista åren i skolan väljer eleverna inriktning, de kan 

välja mellan samhällsvetenskaplig inriktning eller naturvetenskaplig inriktning. Cordoba stad 

har cirka 1,5 miljoner invånare (Ekman, A 2005, december 3). Skolans regler säger bland 

annat att det är nödvändigt för varje elev att begränsas i den mänskliga friheten för att delta i 

det sociala livet. Detta innebär att skolan har regler för elevernas uppträdande. Om en elev 

anses ha gjort sig skyldig till att bryta någon av de regler skolan har får eleven först en munt-

lig varning och sedan en skriftlig varning (apercibimiento), efter tre skriftliga varningar får 

eleven en allvarligare varning (amonestacion) och efter tjugo allvarligare varningar beror det 

på från fall till fall vad påföljden blir. Det kan innebära att eleven får göra om sina prov för 

terminen exempelvis får eleven sex allvarligare varningar för att lämna skolan utan tillåtelse 

och minst fem varningar för att utsätta en klasskompis för fysisk risk. Det kan även bli fråga 

om avstängning tillfällig eller permanent (Insituto Nuestro Senora) 

1.2 Syfte 
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Syftet är att undersöka om det råder jämställdhet i en klassrumssituation utifrån ett elevper-

spektiv. Samt utifrån ett internationellt perspektiv se vilka skillnader och likheter som finns 

mellan Sverige och Argentina i detta avseende. 

      

Avgränsningar  

Studien avgränsas till att undersöka jämställdhet i betydelse av elevers upplevelser av utrym-

me och uppmärksamhet i klassrummet samt orsaker till detta. 

       

 1.3  Metod / Genomförande 

De metoder författarna använder är enkät och intervju (Patel 2003) 

 

En enkät ska vara noga utformad med tydliga frågor som behandlar syftet. De frågor man 

ställer får inte vara för ledande, vara för komplicerade, innehålla negationer, provocera eller 

genera informanterna Trost (2005).  Patel (2003) anser att både intervjuer och enkäter bygger 

på frågor och att de olika metoderna har en hel del gemensamt. Trost (2001) menar att enkä-

terna liknar de personliga intervjuerna men den stora skillnaden ligger i att den svarande sva-

rar på frågorna själv i enkäten, i intervjun så är intervjuaren med hela tiden. Enkäter och in-

tervjuer innehåller ofta för många frågor som tröttar ut den svarande och detta kan leda till att 

den som ska svara på främst en enkät inte fullföljer den eftersom att det inte är någon där som 

motiverar den svarande (Patel, 2003).                                                                                                                   

 

Trost (2005) beskriver kvalitativa intervjuer som lätta att arbeta med på ytan men menar att 

det förrädiska ligger i att det inte rör sig om självklarheter och att det inte är så enkelt (Trost, 

2005). En nackdel med intervjun  kan vara att uppfatta det som sägs och skrivs rätt så att det 

blir som den intervjuade menade (Patel, 2003). Författarna använde intervjuer i studien för att 

få fram elevernas egna upplevelser av utrymme och uppmärksamhet. Intervjuer ger till skill-

nad från enkät möjlighet till att ställa följdfrågor. Författarna valde intervjuer för att få en dju-

pare förståelse än enkäterna har möjlighet att ge. Vad gäller intervju så finns inte någon ob-

jektivitet utan allt är subjektivt och det är det som intervjuaren är intresserad av, hur den in-

tervjuade ser på sin verklighet (Trost, 2005). 

 

För att uppnå syftet studerades två klasser, en svensk och en argentinsk som studerar sista året 

på samhällsprogrammet. Eleverna deltog frivilligt i studien. Innan arbetet med eleverna 

genomfördes informerades eleverna om deras anonymitet vid enkätundersökningen samt om 
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konfidentiell behandling av materialet från intervjuerna. Författarna har endast identifierat 

variabeln kön från enkätundersökningen.  

 

Den svenska gymnasieskolan som studerades hade cirka åttahundra elever. Det är en kommu-

nal gymnasieskola i ett samhälle med cirka tjugotusen invånare.  

 

I den svenska klassen deltog 17 elever i enkätundersökningen och åtta elever anmälde sig 

frivilligt till intervjun. Enkäterna delas ut i de två studerade klasserna i Argentina och Sverige. 

I Argentina deltog trettien elever och i Sverige sjutton elever.  Då författare fanns närvarande 

när eleverna fyllde i enkäten gavs möjlighet att fråga om oklarheter angående enkätfrågorna. 

Enkäten återfinns i bilaga 1. 

 

 

De kvalitativa intervjuerna utfördes efter enkäterna. Till grund för intervjun använde förfat-

tarna hög grad av strukturering samt låg grad av standardisering. Intervjufrågorna återfinns i 

bilaga 2. Åtta elever fyra flickor och fyra pojkar i vardera land efterfrågades. De intervjuade 

eleverna anmälde sig frivilligt. Med tillåtelse av rektor samt deltagande elever på den Agen-

tinska skolan utförde författaren Englund intervjuer i Argentina med hjälp av filmkamera. 

Filmkameran användes som ett hjälpmedel för att inte missa något i svaren. Det filmade mate-

rialet av intervjuerna behandlas konfidentiellt. Författaren Henriksson utförde intervjuerna i 

Sverige och antecknade svaren. Även dessa intervjuer behandlas konfidentiellt. Resultaten 

från de ostrukturerade observationerna och intervjuerna tolkades av författarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Resultat 
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Under resultat behandlar vi först resultaten från enkätundersökningen, för att sedan redovisa 

resultat från intervjuerna. 

 

2.1 Resultat av enkätundersökningen. 

Totalt sett anser de flesta eleverna i Sverige att det inte är någon skillnad i hur elever tar för 

sig i klassrummet. Hälften av flickorna anser att det är pojkarna som tar för sig mest och res-

terande femtio procent anser att det inte råder någon skillnad mellan könen. Majoriteten av de 

svenska pojkarna i vår studie tycker inte att det är någon skillnad mellan pojkar och flickor i 

hur elever tar för sig. Majoriteten av de argentinska eleverna anser att det är flickorna som tar 

för sig i klassrummet. I Sverige är det ingen av flickorna som svarat att de tycker att det är 

flickorna som tar för sig i klassrummet. Till skillnad från eleverna i Argentina där flickorna 

svarat att det är dessa som med klar majoritet tar för sig i klassrummet. De flesta pojkarna i 

Argentina anser att det inte råder någon skillnad mellan könen. 
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Figur 1. Visar fråga 1 från enkäten ”vem tar för sig mest i klassrummet:” 

Figur visar att ingen kvinna i Sverige anser  sig  ta för sig mest i klassrummet. Figuren visar även att majoriteten av 

kvinnorna i Argentina anser att de tar för sig mest i klassrummet.  

 

Eleverna ger nästan samma svar på den kontrollfråga vi ställde. Vad det gäller att dominera i 

klassrummet så tycker majoriteten av de svenska eleverna att det är pojkarna som dominerar 

tätt följt av att det inte råder någon skillnad mellan könen, det är bara en marginell skillnad. 

Ingen av de svenska eleverna tycker att det är flickorna som dominerar i klassrummet. I Ar-

gentina tycker de flesta att det är flickorna som dominerar i klassrummen det är bara en 

mycket liten andel som tycker att pojkarna dominerar. Det är en klar majoritet av både flickor 

och pojkar som tycker att det är flickorna som dominerar i klassrummet. 
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Figur 2. visar fråga två ”Vem dominerar i klassummet”  visar att majoriteten av de svenska eleverna anser att pojkarna 

dominerar, men många anser även att det inte råder någon skillnad mellan könen.  Figuren visar även att ingen av de 

svenska eleverna anser att flickorna dominerar. 

 

Majoriteten av de svenska eleverna tycker inte att det är någon skillnad i uppmärksamheten de 

får av läraren. Detta återspeglas också i de svar vi har fått från pojkarna i Sverige där också 

majoriteten anser att det inte råder någon skillnad i hur mycket uppmärksamhet som pojkarna 

och flickorna får av läraren. Även i de svenska flickornas svar ligger tyngdpunkten på ingen 

skillnad mellan könen men det är en relativt jämn fördelning mellan pojkar, flickor och ingen 

skillnad mellan kön. I Argentina har majoriteten av eleverna svarat att det inte råder någon 

skillnad mellan könen i hur mycket uppmärksamhet de får av läraren. Det är däremot ingen 

som har svarat att det är pojkarna som får uppmärksamhet. Det är dock en relativt stor andel 

av flickorna som tycker att det är dem som får mest uppmärksamhet i klassrummet. 

 

I undersökningen framkommer att det är ämnet, läraren, eleven och självförtroendet som spe-

lar in i hur elever tar för sig i klassrumssituationen. De flesta eleverna i Sverige och Argentina 

tycker att de får den uppmärksamhet de behöver av läraren. Det är dock en del av pojkarna 

och flickorna i båda länderna som inte anser att de får uppmärksamhet. Det framkommer i 

undersökningen att de flesta elever ber läraren och/eller en klasskompis om hjälp när de be-

höver. Majoriteten av eleverna i Sverige anser inte att kulturen påverkar undervisningen. Poj-

karna i Sverige anser till större del än flickorna att så är fallet. I Argentina tycker alla elever 

att kulturen i ett land påverkar undervisningen. Majoriteten av eleverna i Sverige är nöjda 

med sina studier i gymnasieskolan. En del elever är mer eller mindre nöjda. Det gäller samma 

för både pojkar och flickor i Sverige. I Argentina är det ett fåtal av pojkarna som är nöjda med 

sina studier. Majoriteten av pojkarna är mer eller mindre nöjda och ett fåtal är inte nöjda. Av 

de kvinnliga studenterna i Argentina är majoriteten helt nöjda med sina studier och ett fåtal är 

mer eller mindre nöjda. 
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2.2 Intervjuer  

Först behandlas under 2.3 de åtta Svenska intervjuerna gjorda av Johanna i en svensk gymna-

sieskola, med elever som går sista året på samhällsprogrammet. Sedan följer Jennys åtta in-

tervjuer gjorda i Argentina med elever som läser sista året på secundario under 2.4. 

 
 
2.3 Intervjuer utförda i Sverige 
 

Resultaten av intervjuerna skrivs först ut var för sig och sammanfattas i slutet. 
 
 
Flicka 1. 
Upplever att den egna aktiviteten i klassrummet är baserad på vilket ämne det gäller. Av räds-

la för att svara fel och bli dumförklarad, säger vissa elever ingenting i klassrumsituationer där 

det är meningen att elever ska svara på frågor och ha egna åsikter kring något ämne. Vad det 

gäller hur elever tar för sig i klassrummet så är det hur trygg man känner sig med läraren som 

har betydelse och det är ingen skillnad mellan flickor och pojkar. Man kan främst se vid redo-

visningar att vissa elever känner sig osäkra och det är ingen skillnad mellan flickor och poj-

kar. Hur läraren fördelar utrymmet i klassrummet är olika från lärare till lärare, en del lärare 

försöker att sprida ut utrymmet jämnt i klassen men i överlag så upplevs att läraren ger lite 

hjälp. Läraren agerar mycket lite för att bemöta de elever som inte tar upp utrymme i klass-

rummet. Det är proven som räknas vid betygsättning och det görs ingen skillnad på flickor 

och pojkar. Det utförs få grupparbeten där läraren har valt grupperna. 

 

Flicka 2 

I klassrumssituationen vad det gäller den egna aktiviteten så tar en del elever mer plats. Klas-

sen är uppbyggd av grupper som gör att vissa elever tänker på vad de säger för att inte säga 

fel. Den egna aktiviteten beror inte bara på ämnet och grupperingar utan även på självförtro-

endet hos varje elev. Majoriteten i klassen består av flickor men det är ändå pojkarna som 

hörs och på detta kan man se att flickor och pojkar tar för sig på olika sätt. Vilket ämne det 

gäller har också betydelse. I klassrumssituationen kan man tydligt se att en del elever tycker 

om och njuter av att höras medan en del elever aldrig säger något och det är ingen skillnad 

mellan flickor och pojkar. Läraren ställer frågor som eleverna svarar spontant på och på grund 

av att det finns grupperingar och roller i klassen så blir det ofta samma elever som svarar. 

Intervjupersonen skulle önska att fler frågor ställs direkt till eleverna och att läraren styr lite 

mer vid lektionerna. Läraren agerar lite för att bemöta de som inte tar upp utrymme i klass-
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rummet. Fler gruppövningar som stärker gruppens relationer till varandra skulle kunna hjälpa 

till att få de elever som inte agerar i klassrummet att göra det. 

 

Flicka 3 

Den egna aktiviteten i klassrummet beror på hur läraren förhåller sig till ett friare arbetssätt, 

de flesta lärare är dock öppna för spontan diskussion. Det är pojkarna som tar upp ett större 

utrymme i klassrummet. I en mindre klass kan flickor i gruppen lättare ta plats annars är det 

pojkarna som tar upp utrymmet i klassrummet. Intervjupersonen tycker att det är lättare att se 

på flickorna när det inte är bekväma i sin roll i klassrummet. En fundering som hon har gäller 

hur lärare betygsätter sina elever eftersom en del aldrig säger något i klassrummet. 

 

 

Flicka 4 

Den egna aktiviteten i klassrummet är ofta positivt bemött av läraren, däremot lyssnar en del 

lärare mer på det pojkarna säger. Intervjupersonen funderar på om detta har att göra med de-

ras högre röster eller om det är något annat. Handuppräckning är nästan helt borta ur klass-

rummet, därför anser hon att det är svårt att vara med i diskussioner under lektionerna efter-

som att det är svårt att hinna svara. I hel klass är det ofta pojkarna som tar upp mer utrymme 

än flickorna detta trots att det är övervägande flickor i den berörda klassen. Pojkarna ställer 

oftare än flickorna frågor rakt ut och med detta tycker hon att det verkar som att pojkarna är 

mer bekväma i klassrumssituationen. 

 

Sammanfattning av intervjuerna med de fyra flickorna i Sverige. 

Den egna aktiviteten i klassrummet beror på flera olika orsaker. Tryggheten med den undervi-

sande läraren, ämnet och elevernas eget självförtroende är faktorer som har betydelse för den 

egna aktiviteten. Den egna aktiviteten beror till stor del på hur läraren förhåller sig till ett fria-

re arbetssätt. I det fria arbetssättet ges mer utrymme för eleven att själv välja arbetssätt, lek-

tionerna är uppbyggda av diskussion och inte av att läraren ensam styr lektionen. Det är även 

grupperingar i klassen som har betydelse för hur elever agerar i klassrumssituationen. Det är 

fler flickor till antalet än pojkar i klassen men det är ändå pojkarna som dominerar i klass-

rummet. Flickorna önskar mer styrning av läraren i klassrummet.  
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Pojke 1 

I klassrumssituationen vad det gäller den egna aktiviteten bemöts kreativiteten bra så länge 

eleven håller sig till ämnet. Det är lätt att vara öppen om man tillhör rätt grupp. Det förekom-

mer grupperingar i klassen och de tillbakadragna eleverna är rädda för att säga fel saker. Det 

är mest pojkar som är med i diskussionerna och läraren uppmuntrar till att föra diskussioner. 

Upplever att det råder skillnad mellan flickor och pojkar i hur man tar för sig i klassrummet. 

Det är ett snabbare tempo i hur pojkarna tar för sig, flickor väntar in att det ska bli tyst innan 

de börjar prata. Det syns när en elev inte är bekväm inför att ta plats i klassrummet, bl.a. en 

redovisning fick läraren bryta för att det var så jobbigt för eleven. För att fördela utrymmet i 

klassrummet försöker en del lärare bryta när det hela tiden är samma grupp som pratar. 

 

Pojke 2 

Vad det gäller den egna aktiviteten i klassrummet är läraren uppmuntrande i sitt förhållnings-

sätt mot eleverna. Det är viktigt att kunna klara av vad som krävs och då behövs mer träning i 

diskussion och uttrycka sina egna åsikter. Det krävs mycket disciplin i det arbetssätt som rå-

der och de som inte klara av det halkar snabbt efter. Intervjupersonen efterfrågar mer styrning 

av arbetet från läraren för att fler ska klara det som krävs. Han upplever en skillnad mellan 

flickor och pojkar och det beror inte på ämnet utan mer på hur man är. Vissa elever släpps 

fram i det fria arbetssättet och det som inte är snabba på att tala om sina åsikter och ställa frå-

gor är blyga har svårt att bli hörda. Intervjupersonen tycker att alla borde ha lärt sig att tala 

inför grupp när de går tredje året på gymnasiet. Men på grund av grupperingar och osäkerhet 

hos vissa elever så har en del svårigheter med detta och då får de göra muntliga enskilda re-

dovisningar. Fördelningen av utrymmet i klassrummet är ojämnt fördelat till en grupp och en 

del lärare försöker att styra upp och få in fler elever i ex en diskussion. 

 

Pojke 3 

Den egna aktiviteten i klassrummet bemöts lika för flickor och pojkar, det beror mer på vilket 

ämne det gäller. Upplevelsen av att flickor och pojkar tar för sig lika i klassrummet med ett 

litet försprång på pojkars sida på grund av att de ofta har en högre röst. 

 

Pojke 4 

Intervjupersonen anser att den egna aktiviteten i klassrummet beror på ämnet men han anser 

också att en del lärare är mer positivt inställda till flickors spontanitet. När en pojke ställer 

frågor får de ofta till svar att detta skulle de redan ha lärt sig. Om läraren ställer frågor till 
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någon i klassen så är det ofta någon annan som hinner svara före och detta tycker han ger poj-

karna ett försprång eftersom flickorna gärna väntar till det är tyst innan de pratar. 

 

Sammanfattning av intervjuerna med de fyra pojkarna i Sverige. 

Den egna aktiviteten i klassrummet bemöts bra från lärarna om eleverna håller sig till ämnet. 

Det är lättare att agera mer fritt i klassrummet om eleven tillhör den grupp som tar för sig 

mest och det skiljer sig mellan flickor och pojkar i hur man agerar. Pojkar uttrycker sig snab-

bare och pratar mer fritt till skillnad från flickorna som inväntar rätt tillfälle och tystnad innan 

de tar ordet. Pojkar anser att lärarna bemöter flickor och pojkar lika i klassrumssituationen. 

De tillfrågade pojkarna önskar att lärarna skulle styra mer i klassrummet. 

 

2.4 Intervjuer utförda i Argentina. 
 
Intervjuer med elever på en Argentinsk semiprivat skola Eleverna går sista året i secundario, 

motsvarade sista året på gymnasiet. Intervjuerna gjordes med fyra pojkar och fyra flickor. 

 

Flicka 1 

Intervjupersonen säger att läraren hjälper de som har problem och pojkar koncentrerar sig inte 

lika mycket som flickor. Flickor är flitigare och gör sina läxor men det finns olikheter. Alla 

elever kan inte ta för sig på samma sätt. Alla tar inte för sig av allt eftersom de antingen pratar 

eller inte koncentrerar sig. Lärarna hoppar ibland över när någon frågar något. Hon menar att 

det finns skillnader mellan kön och att det går att se på en kompis om de känner sig bekväma 

med att ta för sig i klassrummet. De som är blyga tar för sig mindre och andra skrattar, det 

förekommer diskriminering. De blyga säger därför inget för att göra bort sig. Det finns killar 

som retas och flickorna diskuterar det som man håller på med. Hon anser att läraren fördelar 

tiden lika mellan elever olika i klassrummet. Elever kan fråga när de har problem men läraren 

går inte igenom fler gånger och det är ett problem. Hon säger att det alltid är pojkarna som tar 

upp tid. 

 

 

Flicka 2 

Intervjupersonen säger att läraren lyssnar på de som tar för sig i klassrummet och låter dom 

tala. Det är inte någon skillnad mellan kön. Hon säger att många inte är intresserade av att ta 

för sig i klassrummet och det beror inte på läraren. Många av pojkarna lyssnar inte. Man kan 
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se på en kompis om de inte känner sig bekväma med att ta för sig i klassrummet och kropps-

språket är olika för pojkar och flickor. Läraren fördelar inte tiden speciellt mellan killar och 

tjejer utan alla har samma chans. Läraren försöker få de elever som inte tar för sig i klass-

rummet att får dem att delta. Men i deras klass pratar alla. 

 

Flicka 3 

Intervjupersonen säger att spontanitet besvaras med att läraren säger att de ska delta. I betygen 

kan man se att flickorna har bättre betyg, de tänker mer på framtiden. Pojkarna tänker på 

andra saker och de tar studierna seriösare när de börjar läsa vid universitet. Varje elev kan ta 

för sig men det beror på personen om de gör det. Skillnaden är generell och inte alltid mellan 

kön. En del bryr sig andra inte. Lärarna vet om det är någon som är obekväm att ta för sig och 

det är alltid samma personer. Det är främst pojkarna som inte tar för sig. Lärarna delar tiden 

lika för alla, de behandlar alla lika. Hur läraren bemöter elever som inte tar för sig i klass-

rummet beror på läraren.  

 

Flicka 4 

Intervjupersonen anser att de har bra kommunikation i klassrummet. Men säger att de inte 

visar respekt när läraren säger att de ska vara tysta.  Flickorna är mer ordningsamma och tysta 

och pojkarna är mer utåtagerande. Hon säger att det oftast är kaos i klassrummet. Hon säger 

att alla inte kan ta för sig på samma sätt, de kan inte koncentrera sig hela tiden. Hon säger att 

när det är en ärare som inte är bra kan de inte fördela tiden. Lärarna frågar mer de blyga ele-

verna. De som är blyga får mera tid. Hon säger att ibland kan man se om någon känner sig 

bekväm med att ta för sig i klassrummet. Det är skillnader mellan pojkar och flickor. Flickor 

är mer ansvarstagande och på en högre nivå, de är mer hjälpsamma. Att flickor har dessa 

egenskaper förklarar hon med att det beror på den Argentinska kulturen, de tar hand om huset 

och mannen arbetar, det har med samhället att göra.  Det är inte så stora skillnader i hur lära-

ren fördelar tiden i klassrummet. Men när det är grupparbeten jobbar tjejerna och inte killarna 

därför mixar de grupperna. Men det beror även på vilka teman som behandlas. Hon säger att 

litteratur är för flickor, politik för pojkar och kultur för båda, men att det även är personligt 

hur man agerar. Hon anser att det borde finnas en coachning klass för de som är blyga. Hon 

säger att läraren inte kan se till varje elev utan att de måste se till gruppen. Om läraren inte får 

något gensvar måste de göra roligare lektioner.  

 

Sammanfattning av intervjuerna med de fyra flickorna i Argentina. 
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Sammanfattningsvis visar intervjuerna med flickorna att generellt sätt är flickorna flitigare, de 

har bättre betyg och tänker mer på framtiden än pojkar. Men det finns även åsikter om att det 

inte är någon skillnad mellan kön utan att intresset styr den egna aktiviteten i klassrummet. 

Även kulturella aspekter påverkar elevers aktivitet i klassrummet. En åsikt är även att ämnen 

generellt lämpar sig olika beroende på kön. 

 

Pojke 1 

Intervjupersonen anser att flickor är mer intresserade av skolan. Han säger att pojkar är mer 

intresserade av fest och flickor är mer ansvarstagande. Att en klasskompis känner sig bekväm 

att ta för sig ser man på kroppsspråket, då är de lugnare och mera avslappnade. Han anser att 

lärarna inte gör någon skillnad i att fördela tid mellan eleverna. Lärarna arbetar inte mycket 

med att ta fram de elever som inte tar för sig i klassrummet, men de har grupparbeten ibland. 

Intervjupersonen säger att lärarna gillar spontanitet, det är bra att de tar för sig och flickor är 

normalt mer ansvarstagande än pojkar. Intervjupersonen anser att pojkarna är latare. Elever 

kan inte ta för sig på samma sätt i klassrummet eftersom varje individ är olik den andra, det är 

upp till var och en. Det är dock skillnad mellan hur flickor och pojkar tar för sig. Flickor tar 

för sig mer, lyssnar mer och flickor får bättre betyg. Om en klasskompis känner sig bekväm 

eller inte kan man se på sättet de pratar och tar för sig. En lärare de har tänker på detta men i 

det här fallet är det inte någon skillnad mellan kön. Lärarna fördelar inte tiden mellan flickor 

och pojkar på något speciellt sätt. Det beror på läraren vilket gensvar elever får som inte tar 

upp tid i klassrummet.  

 

Pojke 2 

Intervjupersonen anser att spontanitet bemöts positiv om det handlar om ämnet generellt. Han 

anser även att flickor är mer ansvarstagande. Pojkar pluggar också men är mindre ansvarsta-

gande. Om elever kan ta för sig på samma sätt beror på läraren t.ex. en lärare frågar bara de 

elever hon vet redan kan. Han anser att pojkar studerar mindre än flickor och att flickor tar för 

sig mer. Han säger att om en elev inte kan något så skrattar en del. På frågan om läraren för-

delar tiden mellan eleverna svarar han att flickor tar för sig mest vad det gäller studier och 

pojkar skämtar mer. De elever som inte tar för sig försöker läraren få att delta mera. 

 

Pojke 3 
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Intervjupersonen säger att det är en öppen skola och att läraren låter eleverna vara, men när 

det inte går längre efter en till två skämt av eleverna som inte hör hemma får de en skriftlig 

varning.  Han anser dock inte att det är nog hårt. Han anser att alla kan ta för sig på samma 

sätt men det finns elever som inte har någon lust. Alla har samma chans, det hänger på dem 

själva. Han anser inte att det är någon skillnad mellan pojkar och flickor utan att det handlar 

om intresse. Han tycker att man kan se på en klasskompis om den är bekväm i klassrummet. 

En del gör annat t.ex. ritar eller sover. Han anser inte att det är någon skillnad mellan könen. 

Han ser inte någon skillnad i hur lärare fördelar tid mellan eleverna, men flickor talar mer om 

andra saker, som vad de har på sig och hur håret ser ut. Pojkar pratar mer om fest och tjejer. 

Lärare försöker öppna elever som inte tar för sig i klassrummet. Lärarna försöker få dem att 

prata mer genom att prata inför alla, för att träna på språket och att uttrycka sig bättre. Det kan 

vara när som helst. I ämnet litteratur har de en lärare som låter elever gå fram och prata inför 

alla vilket han tycker är bra. 

 

Pojke 4 

Intervjupersonen anser att spontanitet bemöts positiv om det handlar om ämnet, men flickor är 

mer ansvarstagande. Pojkar pluggar också men är mindre ansvarstagande. Om elever kan ta 

för sig på samma sätt beror på läraren t.ex. en lärare frågar bara de som hon vet kan redan. 

Han anser att pojkar studerar mindre än flickor och att flickor tar för sig mer. Han säger att 

om en elev inte kan något så skrattar en del. När jag frågar om läraren fördelar tiden mellan 

eleverna svarar han att flickor tar för sig mest vad det gäller studier och pojkar skämtar mer. 

De elever som inte tar för sig försöker läraren få att delta mera. 

 

Sammanfattning av intervjuer med de fyra pojkarna i Argentina. 

Sammanfattningsvis finns det olika uppfattningar om egen aktivitet i klassrummet. Återkom-

mande är att pojkar är latare och mindre ansvarstagande. Läraren gör ingen skillnad på män 

och kvinnor. Intervjupersonerna säger att män är latare och studerar mindre, medan flickor tar 

för sig mer. I Argentina är det upp till eleven att ta för sig i klassrummet läraren styr inte. In-

tervjuerna visar att mycket är upp till läraren om vilket bemötande eleverna får. Även eleven 

är viktig i klassrummet eftersom att alla ges samma förutsättningar för den egna aktiviteten. 

3. Diskussion 

 

I kapitel 3.1 behandlar vi studiens reliabilitet och validitet för att sedan i kapitel 3.2 diskutera 

de resultat vi fått. 
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3.1 Reliabilitet och validitet 

Inom den kvalitativa forskningen sammanflätas begreppen reliabilitet och validitet därför ta-

las det knappt om reliabilitet utan det är validitet som fått en bredare innebörd (Patel, 2003). 

Istället för att tala om validitet använder en del forskare sig av förståelse. Patel har valt att 

använda sig av validitet i en vidare bemärkelse där varje kvalitativ forskningsprocess är unik 

och det finns inga regler eller procedurer som säkerställer validiteten. Det finns dock vissa 

generella aspekter som kan öka validiteten för kvalitativa studier och detta är t.ex. triangule-

ring. Triangulering innebär att flera olika datainsamlingsmetoder används och analyseras. I 

vår studie har vi använt oss av triangulering, genom enkät och intervju. Dessa olika informa-

tionsinhämtande metoder kan vid analysen ge stöd eller motsäga varandra. Vi kan undersöka 

validiteten i vår studie genom att i olika situationer med enkät och intervju undersöka samma 

fenomen. Vi valde dessa metoder för att få en bred överblick över vårt insamlade material. 

Det som kan minska reliabiliteten i vår studie, är det korta tiden för studien. Vi anser att vali-

diteten stärks vad det gäller att uppnå syftet utifrån ett internationellt perspektiv när vi jämfört 

två klasser i två olika länder (Patel, 2003). Risken med intervjuer är att utskrifterna färgas av 

våra egna åsikter. Frågorna som ställs får inte vara ledande eller för komplicerade (Trost, 

2001). Författarna anser att frågorna inte borde utgöra något hot mot begreppsvaliditeten då 

respondenterna kunde fråga författarna om det var något som ansågs oklart. Enligt Patel 

(2003) är det bra med följdfrågor, vilket vi har använt oss av i ett antal frågor där eleverna har 

getts möjlighet att kommentera svaret. Det som kan ge låg reliabilitet i en enkät är att man 

inte vet om de som svarat på enkäten har uppfattat frågorna som det var tänkt. I intervjuerna 

kan man samtala mer på djupet. Denna triangulering anser vi ge mer substans till vår studie.  

 

 

 

 

3.2 Resultat diskussion 

Resultaten av studien ger ett internationellt perspektiv på två till synes väldigt olika länder i 

avseende på jämställdhetsarbete. Författarna har funnit skillnader i klassrummet som avspeg-

lar samhällets syn på jämställdhet. De studerade länderna är svåra att jämföra då skolstruktu-

ren mellan de båda länderna skiljer sig åt. De skolor som studerats skiljer sig åt då den Argen-

tinska skolan är semiprivat och katolsk, den svenska skolan är kommunal och är fri från kyrk-

lig inblandning. I Sverige arbetar man aktivt med jämställdhet i klassrummen. I Lpf94(1997) 
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står det att jämställdhet är ett värde som skolan ska förvalta. Enligt lag är all diskriminering 

på grund av kön förbjudet i både Argentina och Sverige, trots det har tilläggsprotokollet om 

de mänskliga rättigheterna inte ratificerats i Argentina till skillnad från Sverige. Den argen-

tinska skolan i studien har katolsk styrning. Det är främst katolikerna som motsäger sig 

tilläggsprotokollet i konventionen om de mänskliga rättigheterna, ett protokoll som bland an-

nat innebär att arbeta för fullständig jämställdhet mellan kvinnor och män. Av bakgrunden 

framgår dock att skolorna är mer jämställda än arbetsmarknaden i Argentina. Den svenska 

arbetsmarknaden är mer jämställd i antalet kvinnor och män som arbetar men lönemässigt 

finns stora jämställdhetsskillnader till fördel för männen. I de båda länderna är skolan obliga-

torisk fram till femton års ålder. På grund av skolans otillgänglighet i Argentina beräknas cir-

ka fyra procent inte alls gå i skolan och trettio procent avslutar inte grundskolan. Detta till 

skillnad från Sverige där det råder nioårig skolplikt. Lärarna i Argentina arbetar under väldigt 

fattiga förhållanden. Förutsättningarna för att arbeta med jämställdhet är således inte lika i de 

båda länderna.  

 

För att besvara syftet har vi funnit att det i ett internationellt perspektiv finns skillnader i jäm-

ställdhet i klassrumssituationen. Av PISAs studie framkommer det att svenska flickor har den 

näst sämsta självtilliten av de i studien deltagande länderna, vilket inte kan ses som positivt 

för jämställdhetsarbetet för kvinnor i Sverige. Resultaten av studien visar att det inte råder 

jämställdhet i klassrummen genom att eleverna i Sverige trots en överrepresentation av flickor 

anser att pojkar tar upp det mesta utrymmet i klassrummet. I Argentina råder inte heller jäm-

ställdhet på grund av att flickorna diskuterar om ämnet och pojkarna tar upp utrymme genom 

att prata om annat. Genom detta skiljer sig jämställdheten i ett internationellt perspektiv åt, 

vad det gäller hur pojkar och flickor tar för sig i klassrummet. I Sverige är det pojkarna som 

dominerar och i Argentina är det flickorna. Flickor i Argentina är enligt kulturen uppfostrade 

till att vårda och ta hand om familjen och detta återspeglas under lektionerna. Av intervjuerna 

framkommer att flickorna anser sig agera hjälpfröknar åt pojkarna. Däremot i Sverige framgår 

det inte av vår studie att flickorna tar hand om pojkarna. Tidigare forskning av tio- åriga ele-

ver utförd i Sverige av Hägglund (2001), visade på att när barn delar en vardagstillvaro till-

sammans exempelvis i skolan kommer könsmönster att synas. Dessa könsmönster följer i vår 

svenska studie inte med eleverna till gymnasieskolan vad det gäller att agera hjälpfröknar. 

Könsmönstret gör sig dock synligt för de argentinska eleverna i studien där flickor i viss ut-

sträckning tar på sig rollen som hjälpfröknar.  
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Det eleverna i Sverige har tagit upp i intervjuerna är att det råder skillnad i hur elever agerar i 

klassrummet och det beror mest på kön och även vilken grupp eleven tillhör. Detta ger Öhrn 

(2004) stöd åt när hon beskriver att pojkar har ett mer utåtagerande sätt och flickorna följer de 

regler och normer som finns uppställda. Flickorna har uppfostrats till att bli mer ansvarsfulla 

och pojkarna till att ha en lättsammare inställning till sina studier (Jakobsson 2000). Vår stu-

die visar att eleverna i Sverige, manliga som kvinnliga efterfrågar mer styrning av läraren i 

klassrummet för att fördela utrymmet. Studien visar även att i det svenska klassrummet är det 

pojkarna som tar upp mer utrymme till skillnad från elever i det argentinska klassrummet där 

det är flickorna som dominerar. Anmärkningsvärt är att ingen av de svenska flickorna i studi-

en anser sig ta för sig mest eller dominera i klassrummet medan majoriteten av de argentinska 

flickorna anser sig både ta för sig mest i klassrummet och dominera.  

 

Studien visar på att varken de svenska flickorna eller de argentinska flickorna anser att det är 

jämställt i klassrummet. Det visar sig att pojkarna i Argentina inte deltar i diskussioner i 

samma utsträckning som flickorna och att de inte visar samma intresse för sina studier som 

flickorna. Att kulturen påverkar lektionerna anser alla de argentinska eleverna. Resultaten 

visar att flickor i Argentina enligt kulturen är uppfostrade till att och ta hand om familjen och 

detta återspeglas i skolan där det framgår att flickor agerar hjälpfröknar åt pojkarna. Även 

Berge (1999) fann att flickorna i Sverige tog ett eget ansvar både för ordningen i klassrummet 

och för att hjälpa pojkarna i sina studier. I vår undersökning framgår det av resultatet att så är 

fallet i Argentina. Däremot framgår det inte så påfallande av vår studie i Sverige att flickorna 

tar hand om pojkarna i klassrummet. Kramarae och Treichler (1991) undersökning visade att 

pojkarna arbetade bättre under auktoritära undervisningsformer, där elevens olika åsikter dis-

kuterades. Flickorna vill ha mer stöd av läraren och få chans till samtal om ämnet, men inte 

nödvändigtvis uttrycka sina egna åsikter. Relationer och stämningen i klassrummet är också 

mer uppmärksammade av flickorna än av pojkarna (Kramarae, 1991). Det som flickorna hela 

tiden är medvetna om är deras position i klassrummet, att de är i underläge detta är något som 

pojkarna inte alls har tänkt på (Wernersson, 1991). I delar av vår studie mellan länderna ligger 

skillnader i att det i Sverige är pojkarna som dominerar i klassrummet och i Argentina är det 

flickorna som tar upp mer utrymme. Anmärkningsvärt är att trots att den argentinska flickan 

har en framträdande roll i skolan gör detta inte sig gällande på arbetsmarknaden, då dubbelt så 

många kvinnor som män är arbetslösa. I Sverige råder ett omvänt förhållande, då fler män än 

kvinnor är arbetslösa om än skillnaderna inte är så markanta som i Argentina. I Sverige har 

kvinnorna dock löner som är sjutton procent lägre än männens.  
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Sammanfattningsvis kan vi inte påvisa att det råder jämställdhet i klassrummet, i varken Ar-

gentina eller Sverige. Det finns dock nyansskillnader i hur jämställdheten ser ut och att det i 

Sverige arbetas medvetet med jämställdhet. Då flickor används som hjälpfröknar i Argentina 

för att få pojkarna att arbeta och de svenska flickorna inte gör det, drar vi slutsatsen att det 

medvetna arbetet med jämställdhet kan leda till resultat.  

 

3.3 Egna reflektioner 

I vår studie har det framkommit att det inte råder jämställdhet i klassrummet på de skolor där 

våra fallstudier är gjorda. Det framkommer i vår studie att skillnader mellan länderna är att i 

Sverige är det pojkarna som dominerar och i Argentina är det flickorna som tar upp mer ut-

rymme. Kan detta ha ett samband med kulturen i Argentina där flickorna anses vara flitiga i 

skolan och pojkarna anses lata. De egenskaper som Jakobsson tar upp visar sig även i vår stu-

die. Dessa egenskaper syns även i Sverige om än inte lika tydligt. Skillnaderna i jämställdhet 

mellan länderna kan bero på att inom skolan i Sverige arbetas det aktivt med jämställdhet. En 

del av eleverna visar på medvetenhet om jämställdheten i klassrummet. De argentinska kvin-

norna agerar hjälpfröknar i klassrummet och hjälper fram pojkarna och är medvetna om sin 

framtid, de hjälper ändå fram pojkarna. Är de nöjda med att ha det så?  Eller kan även detta ha 

ett samband med att inte öppet kritisera och ifrågasätta?  

 

Våra undersökningar visar att lärarna i Argentina har en mer styrande roll än de svenska lä-

rarna. Kanske är det en bidragande faktor till de skillnader som råder mellan de båda länder-

nas framsteg inom jämställdhet i klassrummet. Den svenska traditionen att arbeta aktivt med 

jämställdhet borde dock bidra till de skillnader som råder länderna emellan. I Argentina arbe-

tas det inte aktivt med jämställdhet och även om det fortfarande finns mycket som kan ut-

vecklas i Sverige, kan vi se att det jämställdhetsarbete som görs inte är förgäves. Det finns 

dock mycket kvar att arbeta med angående flickors självtillit. Förutom att flickorna agerar 

hjälpfröknar är kanske det Argentinska utbildningssystemet mer lämpat för kvinnorna i Ar-

gentina. Genom att pojkarna inte tillåts ta plats för att komma fram. Vi ser en skillnad i att de 

Argentinska flickorna som tar för sig i klassrummet mer än pojkarna och de svenska flickorna 

som varken dominerar eller tar för sig på samma sätt i klassrummet. Öhrn talar för att flickor-

na utformar egna sätt för att vinna lärarens uppmärksamhet, för att vinna fördelar hos läraren 

samt att inte öppet kritisera eller ifrågasätta under lektionerna, säger att ett samband kan fin-

nas med att flickorna inte kan ta en tillrättavisning lika bra som pojkarna. Är europakommis-
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sionens förslag om att dela upp flickor och pojkar relevant? Är det nödvändigt? Om det är så, 

vill eleverna ha pojk- och flickskolor?  

 

3.4 Erfarenheter 

Vi har fått med oss många erfarenheter som är nödvändiga för att kunna praktisera den värde-

grund som vi ska arbeta med i vårt kommande yrke. Genom studien får vi med oss åsikter 

från både flickor och pojkar som vi har med oss i vårt kommande yrke som pedagoger, så väl 

inom ett jämställdhetsperspektiv som ett internationellt perspektiv. Dessa aspekter är viktiga 

och behandlas i läroplanerna. På grund av att en stor del av genusforskningen är gjord på yng-

re elever, har vi velat fylla en liten del av den kunskapslucka som finns. I grundskolan blir 

elevernas bild av verkligheten filtrerad genom lärare och föräldrar. Genom skolformen på 

gymnasiet får eleverna en klarare bild av hur verkligheten ser ut. För att kunna möta de äldre 

eleverna i skolan har vi med oss resultaten vi fått från våra studier. De kunskaper och erfaren-

heter vi gjort kommer att vara till nytta för oss som lärare i vårt kommande arbete som peda-

goger. Vi har även med oss ett perspektiv om hur verkligheten kan se ut i ett internationellt 

sammanhang. Detta är viktigt för att förbereda eleverna på ett samhälle med allt tätare kontak-

ter över nations och kulturgränser. Att vi arbetar med detta jämställdhetsproblem räcker dock 

inte, även våra elever måste informeras för att öka medvetenheten. Inte minst från våra enkät-

svar som visar att de svenska pojkarna är mest omedvetna om kulturell påverkan för lektioner. 

De argentinska eleverna är medvetna om att kulturen påverkar lektionerna. 

 

3.5 Fortsatt forskning 

Utbildningssystemets betydelse för män och kvinnors utvecklande och lärande i gymnasiesko-

lan vore intressant att fokusera på eftersom att de olika ländernas utbildningssystem ser olika 

ut. Lärarens roll och betydelse för jämställdhetsarbetet kan vara ett intressant forskningsom-

råde, eftersom de svenska eleverna i vår undersökning efterlyser mer styrning av läraren i 

klassrummet. Även hur elevernas resultat i skolan beror på de kulturella betingelserna i klass-

rummet borde vara ett intressant forskningsområde. Intressant vore även att ta reda på hur 

kvinnor och män ser på jämställdhet utifrån ett internationellt perspektiv.
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Bilaga 1 

Enkät 

 

Man    Kvinna 

 

1.Vem tar för sig mest i klassrummet: 

 

Man  kvinna  Ingen skillnad mellan kön.  

Kommen-

tar:________________________________________________________________________  

2. Vem dominerar i klassummet: 

 

Man kvinna     Ingen skillnad mellan kön   

 

Är det skillnad i olika ämnen: 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Vem får mest uppmärksamhet av läraren i klassrummet? 

 

Man Kvinna Ingen skillnad mellan kön 

 

 

4. Får du den uppmärksamhet som du behöver av läraren? 

 

Ja  Nej 

 

Kommen-

tar_________________________________________________________________________ 

Att elever tar för sig olika beror på: 

 

5. ämnet  Ja  Nej 

 

6. läraren  Ja  Nej 

 



   

7. eleven  Ja  Nej 

 

8. självförtroendet hos eleven  Ja Nej 

 

Kommen-

tar:________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Om du behöver fråga något som du inte förstår vem frågar du? 

 

• Jag förstår alltid allt   
 

• läraren 
 

• en klasskompis 
 

• ingen 
 

• annat alternativ, eller kommen-
tar______________________________________________________________________ 

 

10. Påverkar kulturen i ett land lektionerna? 

 

Ja Nej 

 

Om du valt Ja, 

hur?________________________________________________________________________  

 

11. Är du nöjd med dina studier på gymnasiet? 

 

Ja mer el mindre Nej 

 

 

Övriga kommenta-

rer:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vi vill tacka dig för din insats den är till stor hjälp för oss i vårt examensarbete. Enkäten 

kommer självklart att behandlas anonymt  



   

 

Johanna Henriksson 

Jenny Englund 

 

Cuestionario 

 

    Año de nacimiento_______________ 

 

Hombre   Mujer 

 

En tu opinión: 

 

1. ¿Quien aprovecja más en clase? 

 

Hombre  Mujer  No hay diferensia entre sexo 

 

¿Depende de materia?_________________________________________________________ 

 

 

2. Quien predomina en la clase (entre alumnos)? 

 

Hombre  Mujer  No hay diferencia entre sexo 

 

¿Depende de la materia?_______________________________________________________ 

3. ¿Quien recibe mas atención en clase (del profesor)? 

 

Hombre  Mujer  No hay differencia entre sexo 

 

4. ¿Recibes la atención que es necesaria del profesor (para aprovechala)? 

 

Si    No 

 

Comentario:_________________________________________________________________ 

 



   

5. El hacho de que los alumnos la aprovechen de diferente manera, ¿ depende de la materia? 

Si    No 

6. El hacho de que los alumnos la aprovechen de diferente manera, ¿depende del profesor? 

Si    No 

7. El hacho de que los alumnos la aprovechen de diferente manera, ¿depende del alumno? 

Si    No 

8. El hacho de que los alumnos la aprovechen de diferente manera, ¿depende de la confianza 

en si mismo (del alumno)? 

Si    No 

 

Comenta-

rio:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

9. Si hay algo que no entiendes en clase, ¿a quien le/ les preguntas? 

 

Siempre entiendo todo 

La profesora/ el profesor 

Una compañera/ un compañero 

Nadie 

Otro_______________________________________________________________________ 

 

10. ¿La cultura de un país puede influir en las clases? 

Si    No 

Si eligio Si , ¿como?__________________________________________________________ 

11. ¿Estas satisfecho con tus estudios en colegio? 

 

Si    Mas o menos   No 

 

Otros comentarios:____________________________________________________________ 

 

¡Muchas gracias por el participación! 

Jenny Englund 

 



   

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

1. Hur bemöts den egna aktiviteten i klassrummet, är det samma för tjejer och killar? 

2. Upplever du att elever i klassrummet tar för sig på samma sätt och hur visar sig detta, 

skillnader och likheter? 

3. Kan man se på en klasskompis när den känner sig olustig eller bekväm inför att ta plats i 

klassrummet, skillnader mellan tjejer och killar? 

4. Hur fördelar läraren utrymmet i klassrummet mellan tjejer och killar? 

5.   Hur agerar läraren för att bemöta de som inte tar upp tid och utrymme i klassrummet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
Bilaga 3 Resultat av enkätundersökningen  

Fråga 1 Man Sve   
Kvinna 
Sve   Man Arg   

Kvinna 
Arg   

Man 3 33% 4 50% 0 0% 0 0%
Kvinna 1 11% 0 0% 4 31% 16 89%
Ingen  5 56% 4 50% 9 69% 2 11%
skillnad                 
Totalt 9 100% 8 100% 13 100% 18 100%

Fråga 2  Man Sve   
Kvinna 
Sve   Man Arg   

Kvinna 
Arg   

Man 6 67% 3 38% 1 8% 0 0%
Kvinna 0 0% 0 0% 10 77% 13 81%
Ingen  3 33% 5 62% 2 15% 3 19%
skillnad                 
Totalt 9 100% 8 100% 13 100% 16 100%

Fråga 3 Man Sve   
Kvinna 
Sve   Man Arg   

Kvinna 
Arg   

Man 0 0% 3 38% 0 0% 0 0%
Kvinna 3 33% 2 24% 5 38% 6 33%
Ingen  6 67% 3 38% 8 62% 12 67%
skillnad                 
Totalt 9 100% 8 100% 13 100% 18 100%

Fråga 4 Man Sve   
Kvinna 
Sve   Man Arg   

Kvinna 
Arg   

Ja 8 89% 6 75% 8 62% 14 78%
Nej 1 11% 2 25% 5 38% 4 22%
Totalt 9 100% 8 100% 13 100% 18 100%

Fråga 5 Man Sve   
Kvinna 
Sve   Man Arg   

Kvinna 
Arg   

Ja 7 78% 7 88% 10 77% 13 72%
Nej 2 22% 1 12% 3 23% 5 28%
Totalt 9 100% 8 100% 13 100% 18 100%

Fråga 6 Man Sve   
Kvinna 
Sve   Man Arg   

Kvinna 
Arg   

Ja 5 56% 8 100% 11 85% 14 78%
Nej 4 44% 0 0% 2 15% 4 22%
Totalt 9 100% 8 100% 13 100% 18 100%

Fråga 7 Man Sve   
Kvinna 
Sve   Man Arg   

Kvinna 
Arg   

Ja  8 89% 8 100% 13 100% 18 100%
Nej 1 11% 0 0% 0 0% 0 0%
Totalt 9 100% 8 100% 13 100% 18 100%

Fråga 8 Man Sve   
Kvinna 
Sve   Man Arg   

Kvinna 
Arg   

Ja 9 100% 8 100% 8 62% 13 72%
Nej 0 0% 0 0% 5 38% 5 28%
Totalt 9 100% 8 100% 13 100% 18 100%

Fråga 10 Man Sve   
Kvinna 
Sve   Man Arg   

Kvinna 
Arg   

Ja 2 22% 5 63% 13 100% 18 100%
Nej 7 78% 3 37% 0 0% 0 0%
Totalt 9 100% 8 100% 13 100% 18 100%

Fråga 11 Man Sve   
Kvinna 
Sve   Man Arg   

Kvinna 
Arg   

Ja 6 67% 6 75% 4 31% 12 67%
mer /mindre 3 33% 2 25% 7 54% 5 28%



   

Nej 0 0% 0 0% 2 15% 1 5%
Totalt 9 100% 8 100% 13 100% 18 100%
Bilaga 4 

 

Begrepp 

Jämställdhet 
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och 
inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i 
fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång 
till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, 
delat ansvar för hem och barn samt slutligen frihet från könsrelaterat våld. Denna definition 
fokuserar på tre väsentliga jämställdhetsområden: för det första arbetsmarknad, utbildning och 
försörjning, för det andra familj och föräldraskap samt för det tredje makt och inflytande.  
 

Dominerande, dominans 
Ha klart större förekomst eller inflytande än alla andra i visst sammanhang, och därför märkas 
mest  
 
Ta för sig  
Förse sig de tog för sig av lärarens kunskap i  klassrummet.  
 

Uppmärksamhet,  
Selektiv funktion inom varseblivning som innebär att vissa aspekter i omgivningen fokuseras. 
Genom att information uppmärksammas blir den tillgänglig för fortsatt medveten styrd bear-
betning. Aktiv, förståelseinriktad uppmärksamhet kan riktas enbart mot en informationskälla i 
taget. Om flera personer talar samtidigt kan man således klart uppfatta enbart vad en av dem 
säger. När informationsbearbetningen är i hög grad automatiserad ges dock utrymme för att 
uppmärksamma mer än en informationskälla. En van bilförare kan t.ex. lyssna på radio och 
köra bil samtidigt. 
 
Självförtroende  
 Stark tilltro till den egna förmågan  
 
Utrymme (tillräcklig) rumslig utsträckning eller volym för att något skall få plats; ibland mer 
eller mindre abstrakt.  
 
Begreppen är hämtade från www.ne.se. 
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