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Abstrakt 
 
Män och kvinnor behandlas på många sätt olika i samhället vilket man även har kunnat se i 
skolan där det har visat sig att pojkar får mer utrymme än flickor i många avseenden. Syftet 
med detta arbete har varit att undersöka om det finns skillnader i det verbala och fysiska 
utrymmet som pojkar och flickor tar i klassrummet inom ämnet biologi, samt ta reda på hur 
eleverna uppfattar situationen. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94), 
skollagen samt litteratur och artiklar kring tidigare forskning har bearbetats och återgivits för 
att få en bättre insikt kring det valda ämnet. Studien genomfördes i en klass i år 9 på en 
grundskola i Piteå Kommun och innefattade två undersökningsmetoder, observation samt 
enkät. För att upptäcka eventuella könsskillnader i det verbala och fysiska utrymmet har 
strukturerade observationer med observationsschema använts. Enkät lämnades ut till eleverna 
i den observerade klassen för att ta reda på hur de uppfattade situationen. Resultatet från 
observationerna samt enkäterna har sedan sammanställts och jämförts. Tidigare forskning har 
visat på en pojkdominerad klassrumssituation medan mer aktuell forskning talar om flickor på 
frammarsch. Utifrån det resultat som erhållits från den genomförda undersökningen kan man 
konstatera att pojkarna står för den större delen av det verbala och fysiska utrymmet i 
klassrummet genom att störa mer än flickorna. I övrigt visade undersökningen på en jämn 
fördelning i kontakterna mellan läraren och eleverna.  
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1 Inledning 
 
Att män och kvinnor inte behandlas lika anser vi syns tydligt i dagens samhälle och det 
omdebatteras flitigt av media. Detta avspeglas inom många yrkesområden i samhället och 
påverkar barn och ungdomars synsätt på vad som är manligt och kvinnligt. I och med detta 
finner vi det intressant att studera om det finns någon skillnad mellan hur pojkar och flickor 
behandlas redan under skoltiden. Det är sedan tidigare allmänt känt att pojkar i många fall tar 
större plats i klassrummet än flickor, såväl verbalt som fysiskt. Pojkar är mer högljudda och 
tar för sig mer vilket leder till att de får mer uppmärksamhet av lärare. Flickor undviker 
dessutom i många fall att svara på frågor med rädsla för att göra bort sig inför pojkarna. Allt 
detta gör att flickorna hamnar i skymundan. Detta har vi själva upplevt under vår egen skoltid 
och vi har även sett det under flertalet av våra VFU-tillfällen. Vi vill därför ta chansen att 
själva observera om det finns en skillnad i det verbala och fysiska utrymme som pojkar och 
flickor tar, samt ta reda på hur dagens elever uppfattar sin egen klassrumssituation i detta 
avseende. Flertalet länder har en utbredd forskning kring utrymmesskillnader i 
klassrumsmiljöer, men vi har valt att fokusera på hur situationen ser ut i Sverige. Studien har 
dessutom genomförts enbart i ämnet biologi, dels för att vi kommer att undervisa i ämnet som 
framtida lärare och dels för att det inte finns speciellt mycket forskning kring utrymmesfrågor 
inom just biologi. Vi hoppas att vi genom vårt arbete kommer att få svar på våra frågor och 
funderingar och i och med det även en bättre insikt kring flickors och pojkars utrymme i 
klassrummet. Det är även vår förhoppning att vi i vår framtida lärarroll kommer att ha 
användning av studien för att aktivt kunna motverka en eventuell skillnad i det verbala och 
fysiska utrymme som pojkar och flickor tar inom skolan. 
 
 
2 Bakgrund 
 
2.1 Historik 
 
Ända in på 1800-talet var skolan endast en plats för männen och frågor kring jämställdhet var 
inte aktuella. Först på 1840-talet började en folkskola byggas upp som var öppen för båda 
könen. Undervisningen var dock inte densamma för pojkar och flickor. Flickor erbjöds 
kortare studietid samtidigt som de inte undervisades i geometri utan fick i utbyte extra 
lektioner i matematik och skrivning (Skolverket, 1994). Att skolan var öppen för båda könen 
medförde inte automatiskt att de samundervisades. I folkskolan var det vanligt förekommande 
att de olika könen undervisades i separata grupper med delvis skilda läroplaner. Pojkar 
undervisades av manliga lärare medan flickor fick sin undervisning av en lärarinna. Detta 
förstärkte bilden av hur en flicka respektive en pojke skulle vara. Denna bild förstärktes 
ytterligare eftersom eleverna ofta var inackorderade eller bodde på speciella elevhem och 
därmed blev fostrade efter skolans värderingar (Tallberg Broman, 2002).  
 
Under 1800-talet utvecklades även privata avgiftsbelagda flickskolor, för över- och 
medelklassflickor, där samma utbildningsmöjligheter som på läroverken erbjöds (Skolverket, 
1994). Under senare delen av samma århundrade diskuterades möjligheten till högre 
utbildning och i samband med det förespråkades könssegregerad undervisning. Detta 
motiverades med att flickor inte var lika intelligenta som pojkar samt att de inte var lämpade 
att studera i samma takt som pojkar. I och med att fler kvinnor sökte sig ut på 
arbetsmarknaden uppkom dock behovet av en utbildning även för dem. Detta ledde till att 
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man var tvungen att reformera flickskolorna för att ge flickor samma utbildningsmöjligheter 
som pojkar (Steenberg, 1997).  
 
Under 1960-talet började flickskolorna avskaffas i och med bildandet av grundskolan. Inför 
1962 års läroplan diskuterades betydelsen av könsskillnader för hur undervisningen skulle 
arrangeras. Man kom då fram till att könsskillnaderna inte var så stora att man behövde olika 
undervisningsformer för flickor och pojkar. Samundervisningen kom då att bli lika självklar 
som särundervisningen hade varit de senaste hundra åren. I och med samundervisningen 
började man arbeta för ökad jämställdhet mellan könen (Skolverket, 1994). 
 
 
2.2 Förankring i styrdokument/lagar 
 
Den svenska skolan har tagit en klar ställning för jämställdhet. Jämställdhet finns med som 
mål i samtliga styrdokument som gäller skolan, det vill säga i skollagen, i läroplanerna och i 
kursplanerna. I den aktuella läroplanen, Lpo94 (2001), kan man under grundläggande värden 
bland annat läsa att skolan har som uppgift att förmedla och gestalta jämställdhet mellan 
kvinnor och män. Jämställdhet är inget nytt begrepp inom skolan. Att flickor och pojkar ska 
behandlas lika i skolan återfinns redan i 1969 års läroplan för grundskolan. Den tanken har 
sedan följt med och utvidgats i de senare läroplanerna (Lärarförbundet, 1998). Under 
rubriken En likvärdig utbildning kan man läsa att: 
 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det 
sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och 
förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 
kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 
Den ska ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla förmåga och intresse oberoende 
av könstillhörighet (2001, s.6). 

 
I styrdokumenten finns tydliga krav på hur undervisningen ska bedrivas ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Man kan bland annat läsa att: 
 

Läraren ska verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme 
i     undervisningen (2001, s.15).  

 
Även i skollagen finns det en paragraf som behandlar jämställdhet i skolan. Där står det att: 
 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt geografiska 
och sociala förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 
utbildningsväsendet för barn och ungdom. /…/ Särskilt skall den som verkar inom skolan 
främja jämställdhet mellan könen /…/ (1 kap, 2 §). 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att det i styrdokumenten klart och tydligt står att skolan 
ska verka för jämställdhet. Som pedagog har man alltså ett ansvar att behandla eleverna lika 
oavsett könstillhörighet.  
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2.3 Samhällets prägel  
 
Sverige framställs ofta som ett av de mest jämställda länderna i världen där alla behandlas 
lika, till och med i skolan. Den utbredda uppfattningen att Sverige är jämställt medför att 
frågor kring könstillhörighet inte uppmärksammas i samma utsträckning som det borde 
(Tallberg Broman, 2002). Utjämningen av mäns och kvinnors rättigheter går mycket långsamt 
och med nuvarande utvecklingstakt skulle de ta minst 100 år till att förverkliga de 
jämställdhetsmål som tagits fram (Lärarförbundet, 1998).  
 
Det finns en grundläggande uppdelning i vårt samhälle vilken baseras på kön. Det finns 
biologiska olikheter mellan könen vilket medför att det även görs sociala och kulturella 
skillnader. Allt detta får betydelse för pojkars och flickors beteende och på hur de sedan 
bedöms och bemöts i skolan. Det får konsekvenser för deras individuella möjligheter att 
skaffa kunskap samt rollerna de fostras in i (Utbildningsdepartementet, 1994).  
 
I Sverige är arbetsmarknaden fortfarande väldigt könssegregerad och har varit så i alla tider. 
Många yrken och arbetsuppgifter indelas i skilda fack, ett för män och ett för kvinnor. 
Förhållandet har förändrats genom historien men faktum kvarstår att indelningen fortfarande 
existerar (Tallberg Broman, 2002). Undersökningar av vilka verksamheter som anses passa 
för de respektive könen har genomförts vid flertalet tillfällen genom åren. En jämförelse av 
två tidsmässigt skilda undersökningar visar att könsstereotypa uppfattningar i allra högsta 
grad existerar och att de även i vissa fall blivit starkare (Öhrn, 2002).  
 
Inom politiken har man inriktat sig på att uppnå lika rättigheter, möjligheter och villkor 
mellan kvinnor och män inom såväl utbildningssystemet som arbetsmarknaden och i 
familjelivet. Under senare år har fokus speciellt riktats mot skola och barnomsorg för att dessa 
institutioner ska kunna påverka barn och ungdomars möjligheter till en mer jämställd framtid 
(Tallberg Broman, 2002). Det är inte bara pedagoger som förmedlar och påverkar vad barn 
och ungdomar anser vara kvinnligt och manligt i dagens samhälle. Barn och ungdomar ser 
samhället som det är och detta påverkar följaktligen deras syn på vad som är naturligt.  
Serietidningar, TV, reklam, böcker och inte minst sagor illustrerar hur flickor och pojkar ska 
vara. Många flickor har uppfattningen att jämlikhet handlar om att vara som pojkar eftersom 
det framstår som det ”bättre könet”. Detta grundar sig i den norm som styr hela vårt 
samhällsystem. Överallt tar pojkar och män för givet att det är de som har makten. Pojkar har 
huvudrollen och framstår som starka, smidiga och modiga medan flickor har birollen som helt 
saknar egenskaper (Wahlström, 2003; Guldbrandsen, 1994). 
 
Synen på hur flickor och pojkar ska vara har förändrats under årens lopp men det har trots 
detta varit svårt att bryta könsmönstren. Att gamla värderingar om vad som är manligt och 
kvinnligt lever kvar visar sig bland annat i valet av utbildning och även i arbetsmarknaden. 
Dessa värderingar förmedlas till kommande generationer och blir beständiga (Sandquist, 
1998).  
 
 
2.4 Uppfostrans prägel 
 
Redan från födseln har pojkar och flickor olika förväntningar på sig, vilket leder till att de 
behandlas olika av vuxna. Detta märks bland annat i hur de olika könen tilltalas. Flickor blir 
ofta tilltalade på ett mjukare eller barnsligare sätt medan pojkar ofta tilltalas på ett vuxnare 
och kraftigare sätt (J. Einarsson & Hultman, 1989). I och med att könen behandlas olika får 
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pojkar och flickor olika färdigheter, egenskaper och intressen. Föräldrar är mer lyhörda för 
pojkars behov och de får snabbare sin vilja igenom medan flickor underordnar sig vuxna. 
Under hela uppväxten har det visat sig att flickor förväntas mogna tidigare och bli mer 
självständiga än pojkar. De får tidigare lära sig att klä på sig och äta själva medan pojkar 
istället uppmuntras till vildare och mer vågade lekar (Sandquist, 1998). Flickor fostras till att 
visa hänsyn, vänta på sin tur och följa givna regler. Pojkar däremot fostras till att stå i 
centrum, ta initiativ och vara modig samt tala högt och tydligt. Den omgivning som barnen 
vistas i formar dem till flickor och pojkar vilket medför tydliga könsroller (Wahlström, 2003).    
 
 
2.5 Tidigare forskning 
 
2.5.1 Flickors och pojkars olika förutsättningar i skolan 
Skolan bildades i begynnelsen för pojkar och anpassades därmed efter deras behov och 
intressen. I dagens skola präglar detta fortfarande undervisningens innehåll (Skolverket, 
1994). Detta gör det svårt att ge flickor och pojkar samma förutsättningar och villkor för 
lärande. Det är inte bara samhället utan även skolan som fostrar barnen in i traditionella mans- 
och kvinnoroller. Detta beror bland annat på läromedlens bristande kvalitet vad gäller 
jämställdhet, vilket innebär att dessa inte har tagit till sig av aktuell forskning om 
könsskillnader och könens olika förutsättningar (Utbildningsdepartementet, 1994). Ett 
exempel på detta är att läromedlen i de naturvetenskapliga ämnena knappt behandlar 
någonting ur flickors erfarenhetsvärld (Steenberg, 1997). En annan orsak till att flickor 
missgynnas i skolan är att undervisningen är anpassad till pojkars mognadstakt. Under de 
första skolåren får flickor oftast mindre uppmärksamhet eftersom läraren riktar sig till 
pojkarna. Detta eftersom tyngdpunkten ligger på språket som flickorna redan behärskar men 
som pojkarna behöver stöttning och hjälp med. Under skolans senare år behandlas ämnen som 
pojkar traditionellt sett är bättre på, exempelvis fysik. Eftersom flickorna fått klara sig mer 
eller mindre på egen hand med sådant de behärskat och inte utmanats till vidare 
kunskapsinhämtning får de svårare att följa med i undervisningen. På dessa sätt förstärker 
skolan könsskillnader, till flickors nackdel. Den kvalitativa kontakten med läraren förändras 
också i högstadiet med nackdel för flickorna och till fördel för pojkarna. Högstadiets 
förändringar i kunskapssyn, organisatoriska ramar och sociala relationer minskar flickornas 
positiva bild av sin elevidentitet och närhet till läraren (Utbildningsdepartementet, 1993).  
 
Eftersom flickor utvecklas och mognar tidigare än pojkar är det lätt att de blir lärarens 
hjälpreda och hjälper till att fostra pojkarna. Flickor som varit frökens hjälpreda har 
förmodligen varit det under både förskola och skola. För det mesta reagerar de inte på 
situationen utan finner sig i att det är så. De är så vana att pojkarna tar mer plats att de inte ens 
tänker på att det kan vara annorlunda (Wahlström, 2003). Ibland tar flickor på eget initiativ 
ansvar för ordningen och hjälper pojkarna. De har en ledande position i klassen men lägger 
större fokus på pojkarnas behov än på sina egna (Öhrn, 2002). 
 
Det finns en tydlig rollfördelning mellan flickor och pojkar i skolan. Flickor är ofta mer 
skolmotiverade än pojkar. De är ivriga, samarbetsvilliga, hjälpsamma, vänliga och räcker upp 
handen och väntar på sin tur. Ändå får de i många fall mindre uppskattning än pojkarna för 
vad de gör och upplevs ofta som tysta, tråkiga och ointressanta enligt lärare (Sandquist, 
1998). Pojkar kommunicerar kroppsligt, med höga röster och ljud och detta kan göra att vi 
uppfattar dem som störiga. Vad som egentligen pågår är en rangordningsprocess för att 
pojkarna ska veta sin plats i det fortsatta samspelet (Steenberg, 1997). Detta blir en form av 
prestationspress för pojkar. De tvingas ständigt bevisa för de andra pojkarna att de är män 
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genom att visa sig kraftfulla och aktiva. Pojkar kan få höra sitt namn i negativa termer 35-75 
gånger under en timme. Detta påverkar deras självbild på ett negativt sätt. Pojkar tycker om 
att vara i centrum och att få mycket uppmärksamhet, negativ uppmärksamhet är bättre än 
ingen alls. Det är därför inte så konstigt att pojkar är lite bråkiga och högljudda (Wahlström, 
2003). Pojkar och flickor använder sig av olika strategier i klassrummet. Pojkar får 
bekräftelse genom makt och dominans över andra. Detta tillvägagångssätt kallas 
”maktstrategi”. Flickor har en annan social strategi nämligen ”intimitetsstrategi”. De söker 
bekräftelse och får den genom närhet och intimitet med andra människor. De utmanar inte 
läraren utan söker närhet och personlig relation (Wernersson, 1989).  
 
Givetvis finns det undantag i form av flickor som tar för sig och pojkar som inte är aktiva. I 
skolan faller dessa barn med icke-traditionella könsmönster utanför de förväntade ramarna.  
Dessa barn stör ordningen i klassen och förhindrar även pedagogen att undervisa som 
”vanligt” (Wahlström, 2003). Flickor som är högljudda, mer utåtriktade och protesterar får 
ofta problem eftersom de avviker från mönstret. Detta upplevs som hotfullt av både kamrater 
och lärare. De uppfattas som svåra att handskas med när konflikter uppstår och riskerar att 
klassas som en tjejmaffia. Detta drabbar inte pojkar på samma sätt utan de ses alltid som 
individer och problematiseras inte som en grupp (Öhrn, 2002).  
 
Det finns en oroväckande trend i skolan som visar sig genom att man redan här har olika 
förväntningar på hur flickor och pojkar ska vara. Man kan alltså redan i skolan se vilka olika 
förutsättningar flickor och pojkar kommer att ha i framtiden (Wahlström, 2003). 
 
2.5.2 Forskningsresultat 
Det har genomförts en hel del forskning kring pojkars och flickors utrymme i 
klassrumsmiljöer men det finns en brist vad gäller svenska studier. De studier som gjorts visar 
i likhet med utländska studier att pojkar tar ett större utrymme än flickor men att det finns 
variationer (Öhrn, 2002). Såväl svensk som nordisk forskning kring könsskillnader i skolan 
har haft en tendens att fokusera på de förfördelade flickornas situation. I och med detta har 
man inte tagit hänsyn till den variation som finns inom flick- respektive pojkgrupper (Öhrn, 
2000). Skolverket (1994) skriver i en rapport att det finns många exempel som visar på att 
flickor har svårare att konkurrera med pojkarna om talutrymmet såväl som det fysiska 
utrymmet i klassrummet. Flickors åsikter möter heller inte samma intresse som pojkars. Det 
har visat sig att lärare har mer överseende när det gäller pojkar och låter dem hållas vilket 
bidrar till att pojkar inte lär sig att ta hänsyn till sina klasskamrater. För flickors del innebär 
det att de bestraffas för ett beteende som pojkar tillåts ha.  
 
Utbildningsdepartementet (1993) har kommit fram till liknande resultat, nämligen att pojkar 
är besvärliga och flickor är skötsamma. Pojkar både tar och får mer uppmärksamhet av lärare.  
Detta kan visa sig genom att lärare oftare vänder sig till pojkar med frågor men att de även ger 
mer kritik och tillsägelser till dem. Det förekommer även att lärare anpassar undervisningen 
till de störiga och bråkiga pojkarna för att få bättre arbetsro i klassrummet. Pojkar får på så 
sätt en mer framträdande ställning i klassrummet i jämförelse med vad flickor får, både vad 
gäller det verbala och det fysiska utrymmet. Även Sandquist (1998) har i sin studie kommit 
fram till att pojkar får mest individuellt bemötande oavsett vilken grupp de tillhör. 
Högpresterande pojkar tilldelas mest uppmärksamhet och beröm, medan lågpresterande 
pojkar får mest kritik. Både flickor och pojkar lär sig i och med detta vilka som är 
huvudpersonerna. Barns uppfattning om hur pojkar och flickor är förstärks i dessa situationer 
och flickor lär sig att i grupp så är de tysta och lyssnar medan pojkarna pratar och kan mest. I 
en artikel i Lärarnas tidning skriver Malm (2005) om hur flickor drar sig för att räcka upp 
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handen om de inte är säkra på svaret. Pojkar däremot vågar chansa även om de inte är säkra 
och framstår därför i många fall som duktigare och mer alerta. Detta leder till att flickor 
framstår som passiva och okunniga trots att de oftare svarar rätt än pojkar. 
Steenberg (1997) konstaterar att pojkar både tar och kräver mer uppmärksamhet och därför är 
det inte konstigt att vi ger dem det. Förutom tillsägelser har pojkar mer kommunikation med 
lärare genom invändningar, påståenden, lustigheter eller att de helt enkelt byter samtalsämne. 
J. Einarsson & Hultman (1984) har kommit fram till att läraren står för 2/3 av taltiden i 
klassrummet. Pojkarna står för 2/3 av den resterande tiden och flickorna för 1/3. Detta kan 
förklaras med att flickor räcker upp handen och väntar på att få svara medan pojkar ofta 
svarar rakt ut utan att ha räckt upp handen. Dessutom visade det sig att pojkarna fick ordet tre 
gånger så ofta som flickorna. En senare studie som genomförts av C. Einarsson (2003) har 
gett ett annorlunda resultat. Hon menar att pojkar står för 56 % av klassrumsinteraktionen och 
flickorna för den resterande delen. Detta tror hon själv beror på att frågan har varit mer aktuell 
under senare tid och att man därmed har kunnat arbeta för att förändra situationen. Öhrn 
(2002) konstaterar att de elever som har den framträdande positionen i klassen har inverkan 
på kommunikationen på så sätt att de påverkar lektionsinnehållet mot deras intressen. När 
flickor dominerar klassrumskontakterna eller när könsskillnader saknas är det i 
samhällsorienterande ämnen, språk eller barnkunskap. I dessa ämnen brukar flickor när de har 
en framträdande roll ofta förändra lektionens innehåll mot mer sociala frågor.    
 
Sandquist (1998) har kommit fram till att i klasser där det finns fler flickor än pojkar är 
möjligheten större att flickorna tar mer plats och blir mer aktiva. I övriga fall är det pojkarna 
som dominerar i klassrummet. Öhrn (1990) menar att om ett kön är i numerärt överläge i en 
klass eller grupp behöver det inte medföra att de är mer framträdande eller tar mer plats. 
Klassrumssituationen anses däremot som normal när pojkarna tar större plats. Om pojkar och 
flickor tar liknande utrymme ses flickorna som dominanta av både pojkar, flickor och lärare. 
En stor andel lärare och elever menar dock att det inte finns några könsskillnader trots att det i 
många fall existerar. Enligt C. Einarssons (2003) studie finns det lärare som menar att det är 
eleverna som upprätthåller traditionella könsrollsmönster. Observationsstudier visar dock att 
det är lärarna och eleverna tillsammans som skapar och bevarar dessa mönster. I en studie av 
Wernersson (1989) uppfattande eleverna själva att pojkarna var mer synliga för läraren i 
klassrummet. Pojkarna ansågs få fler frågor, delta i diskussioner oftare, be om hjälp mer och 
få mer beröm. C. Einarsson (2003) konstaterar i sin studie att pojkar dominerar låg-, mellan- 
och högstadiet. Pojkarnas dominans utvecklas på lågstadiet och förblir sedan konstant genom 
hela skoltiden. Oavsett om en grupp eller klass är pratsam eller tystlåten dominerar pojkarna. 
Flickor gynnas alltså inte av tystare grupper. Einarsson konstaterar i likhet med Wernersson 
(1989), Tallberg Broman (2002) och Öhrn (2002) att det är ett litet antal pojkar, och inte 
pojkarna som grupp, som orsakar könsskillnaderna i klassrummet.  
 
Observationer som genomförts visar få exempel på lärare som försöker kompensera 
flickornas undanskymda roll genom att till exempel rikta frågor till dem eller ta kontakt med 
dem på andra sätt (Öhrn, 1990). Försök har dock gjorts med att ge varannan fråga till 
flickorna, vilket Steenberg (1997) berättar om. Dessa försök gav inte önskat resultat utan 
resulterade i att pojkarna kände sig orättvist behandlade då de inte fick svara lika ofta som de 
ville samt att flickorna kände sig pressade av situationen. 
 
Nyare studier visar på förskjutningar i könsmönstren, det vill säga att pojkar inte alltid 
dominerar klassrummet. Vem som dominerar klassrummet är beroende av flera faktorer 
såsom skola, undervisningsämne, vilken samhällsklass eleverna tillhör och så vidare. Det har 
bland annat visat sig att flickor med högutbildade föräldrar frågar mer och att de även får fler 
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frågor än andra flickor. Tysta flickor är framförallt flickor med lågutbildade föräldrar. I 
pojkgruppen kan man inte urskilja samma tendens (Öhrn, 2002). 
 
Studier har visat att lärare har olika förväntningar på sina elever beroende på om det är en 
flicka eller en pojke och vilket ämne det gäller. Det sägs att flickor ska vara bättre än pojkar i 
språk medan pojkar förväntas prestera bättre i matematik och naturvetenskapliga ämnen 
(Sandquist, 1998). En stor del av de forskningsstudier som görs behandlar matematik och 
naturvetenskapliga ämnen i större utsträckning än i svenska och språk. På grund av detta blir 
forskningsresultaten en aning orättvisa eftersom de behandlar ämnen som genom tiderna 
betraktats som pojkämnen (Öhrn, 2002).  
 
2.5.3 Flickors och pojkars utrymme inom de naturvetenskapliga ämnena 
Wernersson (1989) har under en tioårsperiod genomfört empiriska studier med fokus på 
könsskillnader i lärar- elevinteraktionen i klassrummet. Dessa studier har visat att pojkarna 
dominerar klassrumsmiljön på låg- och mellanstadiet. Forskningsresultaten från högstadier är 
däremot mer varierade. Där har man funnit att det finns ett visst samband mellan ämne, kön 
och utrymme. Observationer av lektioner i naturvetenskapliga ämnen i årskurs 7 och 9 har 
genomförts. I årskurs 7 visade det sig att kontakten med läraren var jämt fördelad mellan 
könen. Det fanns ingen skillnad mellan hur många frågor eleverna ställde till läraren, men 
pojkarna kommenterade däremot flitigare. Även i årskurs 9 tog och fick flickorna lika mycket 
kontakt med läraren som pojkarna. Flickorna ställde här fler frågor medan pojkarna 
kommenterade mer. Vilken arbetsform som användes hade betydelse för utfallet. Vid 
katederundervisning var flickorna inte lika aktiva och framåt som vid enskilt arbete och arbete 
i grupp.  
 
C. Einarsson (2003) har i sin studie inte kunnat dra slutsatsen att undervisningsämnet är 
avgörande för hur stort utrymme som flickor och pojkar tar och tillåts ta. Öhrn (2003) menar 
att skolämnet inte har någon betydelse för huruvida pojkar är aktiva i klassrummet eller inte. 
För flickor har ämnet däremot en stor betydelse för hur aktiva de är. Detta är extra tydligt 
inom de naturvetenskapliga/tekniska ämnena där det dessutom är väldigt viktigt att läraren är 
bra och kan väcka intresset hos flickorna. Öhrn har genom observationer kommit fram till att 
det inte finns något ämne där flickorna helt dominerar klassrumsinteraktionerna, men att det 
däremot finns ämnen där pojkarna dominerar fullständigt. Ett exempel på sådana ämnen är de 
naturvetenskapliga/tekniska. Skolverket (1994) har fört diskussioner kring struktureringen av 
innehållet i just dessa ämnen. Flickor har generellt sett ett lägre intresse för 
naturvetenskapliga ämnen än vad pojkar har. Detta beror enligt uppgift på litteraturen och på 
att lärare inte ger flickor samma gehör som de ger pojkar, vilket leder till att flickor tappar 
motivationen. Detta menar Skolverket att man kan förändra genom att använda sig av olika 
infallsvinklar på samma ämnesstoff, och på så sätt motivera flickorna. Det finns många 
exempel på att innehållet i undervisningen är mer anpassat till pojkarna och deras intressen än 
till flickornas. En förklaring till detta är att skolans tradition är manligt präglad. En annan 
förklaring är att pojkarna förefaller svårare att motivera och detta leder till att läraren ofta 
känner sig tvungen att anpassa stoffet efter pojkarna för att överhuvudtaget kunna bedriva 
undervisning. 
 
Tidigare svenska såväl som internationella studier visade att pojkar presterade bättre än 
flickor på test inom de naturvetenskapliga ämnena. I Sverige var skillnaderna i biologi relativt 
stora till pojkarnas fördel i jämförelse med andra studerade länder (Wernersson, 1989). 
Aktuella undersökningar visar att flickorna har hämtat upp pojkarnas försprång i de så kallade 
pojkämnena. I naturvetenskap har flickorna till och med passerat pojkarna (Öhrn, 2002). 
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C. Einarsson (2003) menar att de könsskillnader som finns inom de naturvetenskapliga 
ämnena handlar om flickors och pojkars skilda sätt att kommunicera med lärare och inte om 
skillnader mellan könen generellt. Öhrn (2002) är i sin studie inne på samma linje och menar 
att pojkar och flickor har olika förhållningssätt till naturvetenskap samt att de föredrar skilda 
arbetssätt. Flickor vill att det som studeras ska kunna ses ur ett helhetsperspektiv. Allt ska 
hänga samman och allt ska vara relevant. Dessutom förlitar sig flickor mer till läromedlen och 
mindre till experiment än vad pojkar gör. Öhrn säger vidare att skolans arbetsformer inom 
denna ämneskategori är mer anpassade till pojkar vad gäller deras intressen, praktiska 
kunnande och deras mindre ifrågasättande attityd. 
 
2.5.4 Betydelsen av lärarens kön 
Enligt Skolverket (1994) finns det inget underlag för att säga att manliga och kvinnliga lärare 
skiljer sig åt i sin behandling av pojkar och flickor. Utbildningsdepartementet (1993) är inne 
på samma linje och menar att lärarens kön inte är avgörande för vilket utrymme pojkar och 
flickor har i klassrummet. Steenberg (1997) konstaterar att även om lärare har olika kön och 
olika undervisningsstilar så bemöter de pojkar och flickor på ett likvärdigt sätt. C. Einarsson 
har tillsammans med Granström (2002) fastställt att det existerar lärare som ger det ena könet 
mer uppmärksamhet än det andra och att det sker omedvetet. I en senare studie bygger C. 
Einarsson (2003) vidare på dessa resultat och kommer fram till att lärarens kön som ensam 
variabel inte har betydelse för pojkars och flickors utrymme. När hon däremot tagit hänsyn till 
variabler som elevens kön och elevens ålder i samband med lärarens kön har det visat sig att 
lärarens kön har betydelse för kommunikationen i klassrummet. I de lägre åldrarna har lärare 
mer kommunikation med elever av samma kön för att under de senare åren istället ha större 
kontakt med elever av motsatt kön. Detta tror Einarsson kommer av den naturliga attraktionen 
som finns mellan personer av motsatt kön.  
 
2.5.5 Flickor, pojkar och betyg 
Majoriteten av forskning kring skillnaden i utrymme som pojkar och flickor tar i klassrummet 
visar att pojkar står för den största delen av kontakterna med lärare. Såväl äldre som nyare 
studier visar att det inte är någon självklarhet att många kontakter med läraren innebär bättre 
inlärning eller bättre prestationer. I Sverige har flickor i genomsnitt högre betyg än pojkar 
trots faktumet att pojkar tar större utrymme (Wernersson, 1989). Nyare studier visar att 
flickor lyckas väl i skolan och har gjort det under en längre tid. De har bättre betyg än 
pojkarna under grundskolan såväl som under gymnasietiden (Öhrn, 2002). Våren 2003, efter 
avslutade högstadiestudier, hade flickorna fler VG- och MVG-betyg än pojkarna i praktiskt 
taget alla ämnen, med idrott och hälsa som undantag. Könsskillnaderna var störst i språk och 
minst i teknik, matematik och de naturvetenskapliga ämnena (SCB, 2003).  
 
Det har länge diskuterats och forskats kring flickors ofördelaktiga skolsituation gentemot 
pojkar men trots detta har det alltid funnits de som ser skolmiljön som mer lämpad för flickor. 
Stillasittande arbete, disciplin, uppförande, ordning och noggrannhet är något som flickor 
fostras till att efterleva och skolan ses därmed som en kvinnoanpassad miljö. Det faktum att 
flickor presterar bättre i skolan och får bättre betyg förstärker denna uppfattning och drar 
igång en debatt om att det är pojkarna som har en ofördelaktig situation och att skolan bör 
förändras till deras fördel. Flickors framgång i skolan framstår ofta i media som ett problem 
snarare än ett framsteg (Tallberg Broman, 2002).  
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3 Syfte 
 
Syftet med arbetet är att studera eventuella skillnader i det verbala och fysiska utrymme som 
pojkar och flickor tar i klassrummet inom ämnet biologi. Vi har även för avsikt att ta reda på 
hur eleverna själva upplever klassrumssituationen i detta avseende. 
 
 
3.1 Definition 
 
Med verbalt utrymme menar vi hur mycket flickor och pojkar kommer till tals i klassrummet, 
det vill säga hur mycket de tar för sig och pratar samt hur mycket taltid de får av läraren. Med 
fysiskt utrymme menar vi den plats eleverna tar utöver det verbala utrymmet, till exempel 
genom att störa eller distrahera klasskamraterna med ljud eller gester. 
 
 
4 Metod 
 
Metodavsnittet innehåller en presentation av undersökningsmetoderna som använts, hur valet 
av försökspersoner gått till samt genomförandet. Undersökningsmetoderna som använts för 
att studera det fysiska och verbala utrymmet mellan pojkar och flickor i klassrummet är 
observationer samt enkät. 
 
 
4.1 Undersökningsmetoder 
 
Vi valde deltagande observation som undersökningsmetod eftersom vårt syfte var att studera 
pojkar och flickor i klassrummet. Enligt Patel och Davidson (1991) är fördelen med 
observation att man studerar och samlar information om någonting i dess naturliga 
sammanhang och i samma stund som det inträffar. Dessutom förutsätter inte observationer att 
de observerade aktivt måste delta i undersökningen, såsom är fallet i till exempel en intervju. 
Observation som metod är dessutom enligt Svenning (2003) det bästa alternativet för studier i 
exempelvis ett klassrum och andra väl avgränsade situationer. Nackdelen med observation är 
att det krävs att man har erfarenhet som observatör för att resultatet ska bli lyckat samt att 
metoden är tidskrävande (Patel & Davidson, 1991).  
 
I vår undersökning ville vi studera specifika skeenden och därför använde vi oss av 
systematiska observationer som enligt Svenning (2003) kännetecknas av standardisering och 
strukturering. Att studien är standardiserad innebär att man är klar över vad som är intressant 
för ändamålet. Strukturering innebär att man använder sig av en lista eller ett så kallat 
observationsschema. Fördelen med ett observationsschema är enligt Rubinstein Reich och 
Wesén (1986) att observationen underlättas genom att man i förväg vet vad man ska titta på 
och endast behöver koncentrera sig på just det. Patel och Davidson (1991) menar att 
observationsschemat ska vara utformat så att beteendena man tittar efter utesluter varandra 
och är väl avgränsade i kategorier. Detta för att det ska vara så enkelt som möjligt att föra in 
ett beteende när det inträffar. Nackdelen med observationsscheman kan vara att man låser sig 
vid sina kategorier och därmed missar viktiga händelser (Rubinstein Reich & Wesén, 1986). 
Som observatör kan man vara både känd och okänd för dem som studeras vilket kan ha 
inverkan på resultatet (Patel & Davidson, 1991). Vi var kända för eleverna genom att de sett 
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oss i klassrummet tidigare men samtidigt okända som observatörer då de inte visste att vi 
studerade dem.  
 
Som komplement till våra observationer lämnade vi ut en enkät med frågor kring det vi 
observerat. På detta sätt kunde vi ta del av elevernas egna uppfattningar kring ämnet och 
sedan jämföra med det vi observerat. Enligt Patel och Davidson (1991) är en enkät en teknik 
för att samla information som bygger på frågor. Vår enkät innehöll strukturerade såväl som 
ostrukturerade frågor. Med strukturerade menas att frågorna har fasta svarsalternativ medan 
ostrukturerade innebär att man själv formulerar sitt svar. Vid genomförandet av enkäten var vi 
närvarande, vilket Patel och Davidson (1991) kallar ”Enkät under ledning”. Detta innebär att 
man har en möjlighet att förtydliga eventuella frågetecken, betona vikten av att samtliga 
frågor besvaras samt informera om att enkäten är anonym. Svenning (2003) och Trost (1994) 
anser att gruppenkäter är speciellt lämpliga för klassrumssituationer då alla är samlade på 
samma ställe och därför kan nås med ett frågeformulär. Svenning (2003) säger vidare att 
metoden är fördelaktig eftersom barnen inte kan tala med varandra om innehållet i enkäten 
innan alla besvarat den och därmed inte påverkar varandra nämnvärt. Patel och Davidson 
(1991) menar att en nackdel med enkäter är att frågor kan misstolkas på grund av exempelvis 
formuleringen. Detta kan ge ett otillfredsställande resultat som inte kan rättas till i efterhand. I 
till exempel en intervjusituation kan man styra frågorna genom att formulera om och 
vidareutveckla dem för att på så sätt komma in på rätt spår igen. En annan nackdel med 
enkäter är att man är beroende av att undersökningspersonerna svarar på frågorna.  
 
 
4.2 Försökspersoner 
 
Den empiriska undersökningen genomförde vi på en skola för senare år i Piteå Kommun. 
Skolan innefattade årskurserna 5-9 och var centralt belägen. Observationerna samt enkäten 
genomfördes i en årskurs 9. Urvalet av klass bestämdes i samråd med vår handledare med 
hänsyn till att eleverna skulle känna till oss sedan tidigare. Det visade sig att urvalet var 
väldigt begränsat när vår handledare endast hade biologiundervisning i en sådan klass under 
vår VFU-period. Tyvärr var könsfördelningen i den klassen inte så pass jämn som vi hade 
hoppats. Klassen bestod av 20 elever, varav 13 var flickor och 7 var pojkar i åldrarna fjorton 
till femton år.  
 
4.2.1 Bortfall 
Vid samtliga observationstillfällen var det ett visst bortfall. Två av flickorna i klassen deltog 
inte vid något av observationstillfällena och inte heller vid enkäten. I övrigt var bortfallet 
mellan en till två personer vid varje lektionstillfälle. Vid genomförandet av enkäten blev 
bortfallet totalt fyra personer, varav alla var flickor. 
 
 
4.3 Material 
 
Observationsschema (se bilaga 1) 
Penna 
Enkät (se bilaga 2) 
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4.4 Genomförande  
 
Undersökningen genomfördes under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på en 
högstadieskola i Piteå Kommun. Undersökningen innefattade strukturerade deltagande 
observationer samt en gruppenkät. För att eleverna skulle känna sig bekväma med oss i 
klassrummet var vi med på samtliga lektioner de hade med vår handledare under två veckors 
tid, innan vi inledde vår studie. Under denna tidsperiod tittade vi efter typiska beteenden som 
renderar i att man får/tar utrymme i klassrummet och vi diskuterade även vad vi skulle räkna 
som störningsmoment etcetera. Allt detta hade vi sedan hjälp av då vi sammanställde ett 
observationsschema. Vi tog även tillfället i akt att träna oss i att observera. Grundtanken med 
observationerna var att vi ville studera klassen i dess naturliga miljö för att skaffa oss en 
uppfattning om eventuella skillnader i hur stort fysiskt och verbalt utrymme pojkar och flickor 
tar eller tillåts ta i samspelet med läraren och varandra. Efter genomförda observationer 
lämnade vi ut en enkät med frågor som behandlade det vi observerat. Med enkäten ville vi få 
fram elevernas uppfattningar om klassrumssituationen för att sedan kunna jämföra våra 
observationsresultat med dessa.  
 
4.4.1 Genomförande av observationer  
Observationerna genomfördes vid fyra separata lektionstillfällen under två veckors tid. Som 
observatörer var vi synliga för klassen men de var inte medvetna om att de blev observerade. 
Läraren var informerad om att vi observerade pojkars och flickors utrymme i klassrummet 
men visste inte exakt vad vi tittade efter. Detta för att vi inte ville att läraren skulle påverka 
utfallet medvetet eller omedvetet. Inför första observationstillfället hade vi utformat ett 
observationsschema (se bilaga 1) utifrån vårt syfte samt från tidigare iakttagelser vi gjort i 
klassrummet. Lektionerna vi observerade var 50 minuter långa och läraren föreläste om olika 
områden inom ämnet biologi framme vid tavlan. Läraren ställde även frågor till eleverna för 
att försöka få en dialog med dem. Klassen hade biologilektion tre dagar i veckan. Dessa inföll 
måndag förmiddag, onsdag förmiddag samt fredag eftermiddag. Vid det första 
observationstillfället som inträffade en onsdag behandlades nervsystemet. Under det andra 
tillfället som var en fredag handlade genomgången om hjärnan. Den tredje lektionen som vi 
observerade innefattade reflexer och sjukdomar och inträffade under en måndag. Det fjärde 
och sista observationstillfället inträffade åter igen på deras onsdagslektion och handlade om 
hormoner. Vi valde att genomföra samtliga observationer var för sig med varsitt 
observationsschema för att sedan jämföra och sammanställa våra individuella resultat. Vid 
samtliga tillfällen placerade vi oss på varsin sida av klassrummet och varje gång vi noterade 
ett i förväg definierat beteende gjorde vi en markering i schemat. 
 
4.4.2 Genomförande av enkät 
Under ett separat lektionstillfälle efter genomförda observationer berättade vi för eleverna att 
vi hade observerat skillnaden mellan det utrymme som pojkarna och flickorna i deras klass 
tog under biologilektionerna. För att förtydliga förklarade vi även vad vi menade med 
utrymme. Därefter delade vi ut en gruppenkät som utformats med hänsyn till det som 
observerats. Enkätformuläret (se bilaga 2) lästes igenom högt och det betonades att det var 
ämnet biologi som behandlades och ingenting annat. Eleverna blev även informerade om att 
enkäten var anonym. Tidsintervallet för enkätundersökningen var 10 minuter. 
 
 
 
 

 11



4.5 Bearbetning och analys 
 
Observationerna samt enkätsvaren analyserades och bearbetades för att se om vår uppfattning 
med grund i observationerna stämde överens med elevernas egna uppfattningar. Vi inledde 
med att jämföra våra inbördes scheman från varje observationstillfälle och sammanfattade 
dessa. Då studerades varje observationstillfälle för sig och vi tittade på eventuella skillnader 
mellan pojkar och flickor inom varje kategori. Sedan tittade vi i stort på de olika 
observationstillfällena och jämförde skillnader/likheter mellan dem inom kategorierna. Till 
sist analyserades resultatet och åskådliggjordes i diagramform samt i löpande text. Enkäterna 
sammanställdes könsvis fråga för fråga för att vi sedan skulle kunna jämföra könens olika 
svar med varandra. Resultatet redovisade även här i diagramform samt löpande text. Slutligen 
jämförde vi resultaten vi fått genom de två undersökningsmetoderna med varandra. Frågor 
som inte varit relevanta för resultatet i vår undersökning har sammanfattats och presenterats 
kortfattat i löpande text. Materialet från observationerna samt enkäten finns som bilagor. 
 
 
4.6 Tidsplan 
 
v.35  Information om examensarbete 
 
v.36-37 Färdigställande av PM 
 
v.38  Tilldelning av handledare 
 
v.39  Första kontakten med handledaren tas 
 
v.40  Utformande av observationsschema och enkät  
 
v.41  Fakta till bakgrunden bearbetas 
 
v.42  Observation 1 och 2 genomförs 
 
v.43  Observation 3 och 4 genomförs 
  Enkäten genomförs 
 
v.44  Sammanställande av observationer samt enkät 
 
v.45  Fakta till metoden bearbetas 
 
v.46  Träff med handledare 
 
v.47  Färdigställande av bakgrund och metod 
 
v.48  Diskussionen bearbetas 
 
v.49  Färdigställande av diskussion 
 
v.50  Examensarbetet sammanställs och opponering planeras 
 
v.51  Seminarium   
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5 Resultat 
 
I detta avsnitt redovisas resultatet från de fyra observationstillfällen samt 
enkätundersökningen som genomfördes i samband med vår VFU. Resultatet kommer att 
presenteras i diagramform samt löpande text. Vi har valt att behandla enskilda kategorier från 
observationerna samt enskilda frågor från enkäten vilka vi ansåg var mest relevanta för vårt 
syfte. 
  
 
5.1 Observationsresultat kring pojkar och flickors utrymme i biologi 
 
Totalt elevantal: 20   
 
Pass 1: Nervsystemet Pass 2: Hjärnan Pass 3: Reflexer/Sjukdomar Pass 4: Hormoner 
Antal pojkar: 7 Antal pojkar: 7 Antal pojkar: 6 Antal pojkar: 7 
Antal flickor: 11 Antal flickor: 9 Antal flickor: 10 Antal flickor: 10 
Bortfall: 2 flickor Bortfall: 4 flickor Bortfall: 1 pojke & 3 flickor Bortfall: 3 flickor 
 
De observerade lektionspassen präglades av en öppen dialog mellan lärare och elever vilket 
medförde att handuppräckning inte förekom i någon större utsträckning. Det förekom inte 
heller någon uttalad uppmuntran från vare sig lärare eller elever (se bilaga 1:1). Nedan följer 
en presentation av studiens väsentligaste delar.   
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Figur 1. Eleven svarar/frågar utan att ha blivit tilldelad ordet av läraren. 
 
 
Under första observationstillfället var det tydligt att läraren inte gav ordet till någon speciell 
elev utan förde en dialog tillsammans med sina elever. I det inledande skedet av lektionen 
räckte ett fåtal flickor upp handen men fick sällan ordet av läraren. Detta medförde att de 
istället följde sina kamraters exempel och svarade/frågade rakt ut. Praktiskt taget alla elever 
kom till tals någon gång under lektionen men noterbart var att en flicka och en pojke stod för 
majoriteten av yttrandetillfällena. Antalet yttrandetillfällen var relativt jämt fördelat mellan 
könen men flickorna var fyra fler till antalet vilket medför att pojkarna ändå hade mer taltid.  
 
Det andra tillfället fortlöpte i liknande anda som det föregående med dialog mellan lärare och 
elever. Skillnaden var att eleverna var mer aktiva både vad gällde handuppräckning såväl som 
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att svara/fråga rakt ut. Även här var antalet yttrandetillfällen relativt jämt fördelat mellan 
könen med en liten övervikt åt pojkarna. Pojkarna var dessutom två färre till antalet vilket gör 
att pojkarna stod för majoriteten av yttrandetillfällena. Samma pojke och flicka stod för 
största delen av utläggen i likhet med föregående lektion. 
 
Följande observationstillfälle noterades att den pojke och flicka som tidigare lektioner 
dominerat yttrandetillfällena var ovanligt tysta men trots detta mer aktiva än många andra i 
klassen. En förändring var att läraren fördelade ordet på ett helt annat sätt än under tidigare 
lektioner. Ordet tilldelades elever som räckt upp handen samt elever som inte räckt upp 
handen, vilket inte hade inträffat tidigare. Man kunde även här se att yttrandetillfällena var 
relativt jämt fördelade mellan könen, men här med en liten övervikt åt flickorna. Flickorna var 
vid detta tillfälle fyra fler vilket kan vara en anledning till att flickorna hade fler 
yttrandetillfällen än pojkarna. Detta visar på en jämnare fördelning än tidigare. 
 
Under det sista passet var eleverna inledningsvis tystare än tidigare vilket visade sig i antalet 
yttrandetillfällen. Mot slutet var de dock lika aktiva som tidigare. Den tidigare mest aktiva 
pojken yttrade sig praktiskt taget ingenting under hela lektionen. Den mest aktiva flickan var 
fortsatt mest alert och frågvis. Antalet yttrandetillfällen var väldigt jämt mellan könen med en 
marginell övervikt åt flickorna. Även här var flickgruppen större vilket kan vara anledningen 
till att de yttrade sig mer än pojkarna.   
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Figur 2. Eleven blir tilldelad ordet av läraren. 
 
 
Under det första passet var det endast flickor som tilldelades ordet. Detta beror mest troligt på 
att det enbart var flickor som räckte upp handen. 
 
Under pass 2 fick flickor ordet vid fler tillfällen än pojkar men hade samtidigt räckt upp 
handen flertalet gånger utan att ha blivit tilldelade ordet. 
 
Pass 3 var både flickor och pojkar duktiga på att räcka upp handen. Detta bidrog till den höga 
tilldelningen av ordet. Vid nästan varje tillfälle som de räckte upp handen fick de också 
komma till tals. Vid något enstaka tillfälle blev både en flicka och en pojke tilldelade ordet 
utan att ha räckt upp handen. 
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Sista lektionspasset blev både flickor och pojkar tilldelade ordet var gång de hade räckt upp 
handen. 
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Figur 3. Eleven stör genom att prata utanför ämnet under pågående lektion. 
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Figur 4. Eleven stör genom ljud, gester och handlingar. 
  
 
Under första passet stod pojkarna för majoriteten av störningsmomenten trots att de var färre 
till antalet. De störde verbalt genom att prata om annat än det som behandlades under 
lektionen, och fysiskt genom att smälla i dörren, trumma på bänken och hämta pennvässaren 
för att vässa pennan under pågående genomgång. Det var framförallt en pojke som störde 
mest, både verbalt och fysiskt.  
 
Även under det andra passet var pojkarna färre och störde i större utsträckning än flickorna 
genom att gå omkring och smälla i dörren samt prata ljudligt om annat. Liksom föregående 
pass var det en pojke som stod för majoriteten av störningsmomenten. 
 
Det tredje passet inleddes med att fyra flickor och en pojke kom för sent till lektionen, vilket 
givetvis störde övriga elever. I och med förseningen störde flickorna mest fysiskt men 
noterbart är att de var fler än pojkarna vilket gör att fördelningen i fysiska störningsmoment 
var relativt jämn. Till fysiska störningsmoment tillkom även prassel med godispapper, 
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visslingar och som tidigare, trummande på bänkar. Även under denna lektion pratade 
pojkarna mer om annat och störde därmed mest verbalt. 
 
Sista passet var eleverna relativt tystlåtna vilket också visade sig i fåtalet störningsmoment. 
Mönstret var detsamma som flertalet tidigare tillfället nämligen att pojkarna störde mest, både 
verbalt och fysiskt samtidigt som de var färre. De störde liksom tidigare genom att slå i 
dörren, prassla med papper, hämta pennvässaren för att vässa samt prata om annat. 
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Figur 5. Eleven får tillsägelse av läraren. 
 
 
Första passet störde pojkarna betydligt mer än vad flickorna gjorde trots att de var färre och 
fick därefter fler tillsägelser av läraren. Det var framförallt en pojke som fick tillsägelserna 
eftersom han också störde mest. 
 
Andra passet var det en grupp flickor som fick flest tillsägelser. Detta berodde på att de störde 
genom att prata om annat under genomgången. Flickorna var fler till antalet vilket medför att 
skillnaden i tillsägelser inte blir lika markant som den ser ut att vara. En av pojkarna som 
störde fick utöver tillsägelsen av läraren även en tillsägelse av en annan pojke i klassen. 
 
Vid det tredje tillfället kom fem elever för sent vilket gjorde att det blev stimmigt i klassen. 
Läraren var då tvungen att säga till både flickor och pojkar för att få ordning på sina elever 
igen. Fördelningen av tillsägelser verkade relativt jämn men om man ser till att pojkarna var 
färre fick de fler tillsägelser i förhållande till flickorna. 
 
Sista passet var det åter igen pojkarna som fick flest tillsägelser trots att de var färre än 
flickorna. En pojke fick dessutom en tillsägelse av en flicka i klassen.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att observationerna visar att pojkarna inte helt dominerade 
i klassrummet när det gällde den ämnesrelaterade kommunikationen med läraren. Där var det 
en relativt jämn fördelning mellan pojkarna och flickorna i klassen med en liten övervikt åt 
pojkarna. Vad gäller handuppräckning var flickorna flitigare än pojkarna och blev därmed 
tilldelade ordet i större utsträckning än pojkarna. Om man däremot ser på verbala och fysiska 
störningsmoment tog pojkarna större utrymme. Pojkarna fick i och med detta oftare 
tillsägelser än flickorna av både läraren såväl som av andra elever. 
  

 16



5.2 Enkätresultat kring pojkars och flickors utrymme i biologi 
 
Totalt elevantal: 20 
 
Gruppenkät 
Antal pojkar: 7 
Antal flickor: 13 
Bortfall: 4 flickor 
 
Nedan följer en presentation av de enkätfrågor vars resultat är väsentliga för jämförelsen med 
observationsstudien. Övriga frågor finns presenterade i diagramform samt löpande text som 
bilaga (se bilaga 2:1).  
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Figur 6. Enkätfråga 2: Hur mycket uppmärksamhet tycker du att du får av läraren? 

Lite                            Mycket 

 
 
I figuren kan man utläsa att ingen pojke anser sig få lite uppmärksamhet av läraren under 
biologilektionerna. Många menar att de inte får mer eller mindre uppmärksamhet än någon 
annan medan majoriteten anser att de får förhållandevis mycket uppmärksamhet. De finns en 
skillnad mellan hur könen upplever sin situation när det gäller uppmärksamhet av läraren. 
Skillnaden är inte speciellt stor men det finns ett fåtal flickor, till skillnad från ingen pojke, 
som anser att de får relativt lite uppmärksamhet. I klassen finns också flickor som anser att de 
får ganska mycket uppmärksamhet medan majoriteten anser att de varken får mer eller mindre 
uppmärksamhet. 
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Figur 7. Enkätfråga 4: Tycker du att lärare behandlar pojkar och flickor lika i klassrummet? 
 
 
Det framgår tydligt av figuren att både de flesta pojkarna såväl som flickorna i klassen anser 
att läraren behandlar dem lika i klassrummet. Enkätfråga 5 riktade sig enbart till dem som 
svarat nej på föregående fråga.  Där ombads eleverna berätta på vilket sätt de anser att pojkar 
och flickor behandlas olika och vad de tycker om det. Pojken som svarade nej ansåg att 
läraren talade mjukare till flickorna medan flickorna ansåg att pojkarna tillåts höras mer. 
Ingen av dessa hade någon åsikt angående vad de tyckte om att könen behandlades olika. 
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Figur 8. Enkätfråga 7: Vem tycker du får svara på flest frågor? 
 
 
I figuren kan man se att majoriteten av pojkarna upplever att det antingen är flickorna som får 
svara på flest frågor under biologilektionerna eller att det inte är någon skillnad mellan könen. 
Flertalet flickor anser att det inte är någon skillnad på vilket kön som får svara på flest frågor. 
Gemensamt för båda könen är att de anser att pojkarna får svara på färre frågor än flickorna. 
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Figur 9. Enkätfråga 8: Vem tycker du hörs/pratar mest på lektionerna? 
 
 
I figuren framgår det att båda könen upplever det som att pojkarna i klassen hörs och pratar 
mest på biologilektionerna. Ett fåtal flickor och pojkar tycker att det inte är någon skillnad 
medan en pojke upplever att flickor hörs och pratar mest. 
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Figur 10. Enkätfråga 9: Vem upplever du får mest tillsägelser av läraren? 
 
 
Av figuren framgår det tydligt att både flickorna och pojkarna upplever att det är pojkarna 
som får flest tillsägelser av läraren. Värt att notera var att ingen pojke ansåg att flickorna får 
mest tillsägelser medan en flicka ansåg motsatsen.  
 
 
5.3 Jämförande sammanfattning av observationer och elevernas enkätsvar  
 
Vårt observationsresultat stämmer väl överens med elevernas uppfattningar i många 
avseenden. Vår uppfattning efter att ha sammanställt observationerna var att det var relativt 
jämnt mellan hur mycket utrymme eleverna tog när det gällde att svara/fråga utan att ha fått 
ordet (se figur 1). Vi kom däremot fram till att pojkarna tog ett större utrymme genom att 
störa mest, både verbalt och fysiskt (se figur 3 & 4). Eleverna själva uppfattade att pojkarna 
var de som hördes och pratade mest i klassen (se figur 9). När det gäller tillsägelser visade 
flertalet av våra observationer att pojkarna fick fler tillsägelser (se figur 5). Majoriteten av 
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eleverna, såväl pojkar som flickor, upplevde i likhet med våra observationsresultat att 
pojkarna fick flest tillsägelser (se figur 10). Enligt våra observationer blev flickorna oftare än 
pojkarna tilldelade ordet (se figur 2) vilket mest troligt berodde på att de räckte upp handen i 
större utsträckning än vad pojkarna gjorde. I likhet med observationsresultatet ansåg en stor 
del av eleverna att det var flickorna som fick svara på flest frågor, men det fanns även en stor 
del som ansåg att det inte var någon större skillnad på om det var en flicka eller pojke som 
blev tilldelad ordet (se figur 8). Observationerna visade att det inte fanns någon markant 
skillnad mellan hur mycket uppmärksamhet läraren gav de olika könen i klassen. Elevernas 
egna uppfattningar stämmer bra överens med detta då det visade sig att de flesta tyckte att de 
fick relativt mycket utrymme i form av uppmärksamhet (se figur 6). Det observerades dock 
skillnader i hur läraren behandlade pojkarna och flickorna men detta kom sig av att könen 
betedde sig olika. Pojkarna störde mer och fick följaktligen fler tillsägelser än flickorna. De 
flesta eleverna upplevde dock själva att läraren behandlade dem lika oavsett kön (se figur 7). 
Avslutningsvis kan man utifrån observationerna och enkäten konstatera att pojkarna fick/tog 
mer utrymme i den studerade klassen men att skillnaden inte var så stor.  
 
 
6 Diskussion 
 
6.1 Validitet och reliabilitet  
 
När man genomför en undersökning är det viktigt att denna har god validitet och reliabilitet. 
Enligt Patel och Davidsson (1991) får en undersökning god validitet då man har undersökt det 
man hade för avsikt att undersöka. För att undersökningen dessutom ska ha god reliabilitet 
måste den vara gjord på ett tillförlitligt sätt. Validitet och reliabilitet har ett visst förhållande 
till varandra vilket medför att man inte kan utlämna den ena eller den andra utan måste ta 
hänsyn till båda faktorerna. 
 
Observationerna anser vi ha relativt god validitet eftersom vi innan undersökningen inleddes 
deltog under lektionerna och tittade efter tänkbara kategorier till ett observationsschema. Vi 
utformade dessa efter vårt syfte för att försäkra oss om att vi studerade det vi hade för avsikt 
att studera. Att vi deltog vid samtliga lektioner innan vår studie inleddes höjer validiteten 
ytterligare eftersom eleverna blev vana med att ha oss i klassrummet och inte var medvetna 
om att de blev observerade. I och med detta ökade chansen att de betedde sig som vanligt och 
inte blev påverkade av vår närvaro. Reliabiliteten kan vara förhållandevis god i och med att vi 
använde oss av strukturerade observationer, det vill säga ett observationsschema. Schemat 
underlättar observationerna genom att man vet exakt vad man ska titta efter och att man sedan 
håller fast vid detta under samtliga tillfällen. En annan faktor som påverkar reliabiliteten 
positivt är att vi observerade var för sig och sedan sammanställde våra resultat från gång till 
gång. Det som drar ner reliabiliteten på våra observationer är att ingen utav oss är tränade 
observatörer, vilket kan bidra till att man missar vissa beteenden vid stressade situationer. 
 
Enkäten anser vi också ha relativt god validitet eftersom den var utformad efter 
observationsschemat och vårt syfte. Reliabiliteten ökar i och med att vi innan genomförandet 
förklarade syftet med undersökningen samt läste igenom frågorna tillsammans med eleverna 
för att räta ut eventuella frågetecken. Reliabiliteten försämras då vi inte lämnat ut enkäten till 
en testgrupp innan vi lämnade den till gruppen som undersökningen var avsedd för. Genom 
att testa enkäten i en annan grupp hade vi haft möjligheten att kunna åtgärda eventuella 
missuppfattningar eller svårbegripliga frågor innan den lämnades ut till den riktiga gruppen. 
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Vår avsikt var dock att utforma enkäten med frågor som skulle vara enkla att besvara och som 
inte skulle kunna missuppfattas. Trots att enkäten inte testades svarade samtliga elever på alla 
frågor vilket måste höja reliabiliteten.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi lyckats undersöka det vi hade för avsikt att 
undersöka, nämligen pojkars och flickors olika utrymme i klassrummet, vilket ger en god 
validitet. Faktumet att undersökningen endast utförts i en klass på en skola försämrar dock 
reliabiliteten avsevärt. Man kan därmed inte se vårt resultat som representativt för andra 
klasser eller andra skolor eftersom sannolikheten att vi skulle få samma resultat i andra 
undersökningar inte är stor.  Trots detta ger vår undersökning ändå en inblick i hur det kan se 
ut i dagens skola. 
 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med vårt arbete var att studera eventuella skillnader i det verbala och fysiska utrymme 
som pojkar och flickor tar i klassrummet inom ämnet biologi, samt ta reda på hur eleverna 
själva upplevde situationen i detta avseende. Majoriteten av den forskning som bedrivits kring 
pojkars och flickors utrymme av bland andra Steenberg (1997), Sandquist (1998) och 
Wernersson (1989) har visat att pojkar dominerar klassrumssituationen under hela skoltiden. 
Våra forskningsresultat visar till skillnad från dessa att pojkar inte helt dominerar 
klassrumsinteraktionerna. I våra observationsstudier kom vi fram till att pojkarna kom till tals 
vid fler tillfällen när det gällde ämnesrelaterad kommunikation mellan lärare och elev, men att 
skillnaden inte var stor (se figur 1). Flickorna blev däremot tilldelade ordet mer frekvent än 
pojkarna (se figur 2). Steenberg (1998) konstaterar att flickor är mer skolmotiverade än 
pojkar, de räcker upp handen oftare, väntar på sin tur och är vänliga och hjälpsamma. Under 
våra observationer kunde man se att flickorna räckte upp handen mer vilket mest troligt 
bidrog till att de blev tilldelade ordet oftare än pojkarna. Eleverna själva ansåg i likhet med 
det observerade att det var flickorna som fick svara på flest frågor eller att det inte var någon 
skillnad (se figur 8). Flickorna verkade även till viss del vara mer motiverade. Vissa flickor 
och även pojkar väntade på sin tur medan andra alltid svarade rakt ut. En skillnad man kunde 
se mellan flickor och pojkar var att flickorna svarade och frågade om det berörda ämnet 
medan pojkar ofta pratade bara för att höras eller märkas. I likhet med Malms artikel (2005) 
brydde sig inte pojkarna om i fall de svarade fel utan huvudsaken var att de fick komma till 
tals. 
 
Enligt J. Einarsson och Hultman (1984) samt C. Einarsson (2003) är det mer vanligt att pojkar 
upptar en större del av taltiden än vad flickor gör. Denna tendens uppmärksammade vi då man 
tar hänsyn till störningsmoment. Pojkarna i undersökningsgruppen tog mer utrymme genom 
att de störde mer (se figur 3 & 4). De störde både fysiskt och verbalt genom att gå omkring, 
väsnas och tala om saker som inte var ämnesrelaterade. Detta förekom även bland flickorna 
men inte i samma utsträckning. Wahlström (2003) menar att pojkar vill ha uppmärksamhet 
oavsett om den är positiv eller negativ och att detta leder till att de stör mer. Enligt Steenberg 
(1997) upplevs pojkar som störiga eftersom de ofta kommunicerar högljutt. Detta framgick 
under observationerna men noterbart är att det inte var alla pojkar utan främst en pojke som 
krävde uppmärksamhet och fick den genom att störa, vara högljudd och ha kommentarer till 
det mesta. Vår undersökning visar alltså i likhet med tidigare forskning av bland andra C. 
Einarsson (2003), Wernersson (1989), Tallberg Broman (2002) och Öhrn (2002) att det inte är 
pojkarna som grupp utan ett fåtal pojkar som tar ett stort utrymme i klassrummet genom att 
exempelvis störa.  
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Om någon elev störde ordningen i klassrummet fick personen i fråga en tillsägelse av läraren. 
Läraren visade ingen tendens till att göra skillnad mellan könen utan gav tillsägelse till den 
som störde. Pojkarna i klassen störde mer och fick följaktligen fler tillsägelser än flickorna (se 
figur 5). Detta stämmer inte överens med varken Skolverket (1994), Wahlström (2003) eller 
Öhrn (2002) som i sina undersökningar har kommit fram till att lärare oftare har lättare för att 
tolerera bråkiga pojkar men svårare att acceptera och hantera bråkiga flickor. Enligt C. 
Einarsson (2003) kan lärarens kön påverka kommunikationen som hon eller han har med sina 
elever. Elevens kön och ålder har tillsammans med lärarens kön betydelse för kontakten 
mellan lärare och elev. Det har visat sig att lärare under skolans senare år har mer kontakt 
med elever av motsatt kön. Läraren i den undersökta klassen var en kvinna vilket enligt 
Einarsson skulle innebära att hon hade större kontakt med pojkarna. Detta kunde vi inte se i 
vår undersökning där läraren gav intrycket av att vara rättvis i sin behandling av könen. 
Denna uppfattning förstärktes i och med enkätundersökningen där eleverna var av 
uppfattningen att läraren behandlade pojkar och flickor lika i klassen (se figur 7). Eleverna 
upplevde dessutom, oavsett kön, att de fick relativt mycket uppmärksamhet av läraren (se 
figur 6).  Trots att eleverna ansåg att de behandlades och bemöttes på ett likvärdigt sätt av 
läraren upplevde de att pojkarna tog mest plats eller hördes/märktes mest (se figur 9), vilket 
enligt Wernersson (1989) är en vanlig uppfattning. Detta berodde säkerligen på att pojkarna 
störde mest och därmed uppfattades det som att de tog mycket plats. Eleverna uppfattade även 
att pojkarna fick flest tillsägelser (se figur 10) vilket även observationerna visade.  
   
Vi har med vår studie kunnat konstatera att flickorna i den undersökta klassen har visat 
framfötterna i många avseenden, framförallt när det gäller kommunikationen med läraren. De 
fick även lika mycket respons av läraren som pojkarna. Att undersökningsgruppen bestod av 
fler flickor än pojkar kan ha haft betydelse för utfallet om man ser till Sandquist (1998) som 
menar att flickor har lättare att ta plats om de är i majoritet i klassen. Enligt Öhrn (1990) 
behöver detta inte medföra att flickor blir mer aktiva. I den undersökta klassen fanns det ett 
fåtal aktiva flickor men det är svårt att veta om flickornas numerära övertag hade något med 
detta att göra. Sannolikheten finns att flickorna som en följd av att de var fler kände sig 
tryggare och vågade ta för sig mer, men vi kan dock inte med utgångspunkt från vår studie dra 
någon slutsats kring detta. Vad som fortfarande är tydligt är att pojkar tar mycket utrymme 
men nu främst genom att störa och bli tillrättavisade. Resultaten från vår studie kan ses som 
förskjutningar i könsmönstret vilket Öhrn (2002) menar att nyare studier visar på. Nyare 
studier ger en mer varierad bild av klassrumssituationen och visar på att flickor tar för sig i 
betydligt större utsträckning än tidigare. Denna förskjutning framträder enligt Öhrn på vissa 
skolor och i vissa ämnen. Det är långt ifrån alla flickor som har börjat ta för sig mer men de 
flickor som visat sig ta mer plats tillhör ofta en högre samhällsklass. Det har bland annat visat 
sig att flickor med högutbildade föräldrar är mer aktiva och får mer respons av lärare än vad 
övriga flickor får. Flickor från undersökningsgruppen som hade utbildade föräldrar, främst 
inom läraryrket, krävde mer uppmärksamhet av läraren och visade att de var motiverade 
genom att vara de mest alerta eleverna under lektionerna.  
 
Det har funnits oenighet kring frågan om undervisningsämnets betydelse för utrymmet. C. 
Einarsson (2003) har inte kunnat dra slutsatsen att ämnet har en avgörande betydelse medan 
äldre forskning av bland andra Skolverket (1994) och Wernersson (1989) har visat att flickor 
har presterat sämre i de naturvetenskapliga ämnena och att undervisningen har varit mer 
anpassad för pojkar. Inom biologi har skillnaderna varit stora till pojkarnas fördel. Nyare 
studier av Öhrn (2002) har kunnat påvisa att flickorna har passerat pojkarna kunskapsmässigt 
i biologi och övriga naturvetenskapliga ämnen. Vad vi har kunnat se när vi gjort våra studier 
så har undervisningen inte varit anpassad till något av könen. Både flickor och pojkar har varit 
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aktiva och deltagit under lektionerna. Hade studien istället genomförts i fysik eller teknik, 
som traditionellt sett är de mest pojkdominerade naturvetenskapliga ämnena, hade resultatet 
mest troligt sett annorlunda ut.  
     
Att atmosfären i klassrummet var mer inriktad på en dialog mellan lärare och elever än på 
handuppräckning hade troligtvis en stor inverkan på vårt resultat. Om handuppräckning hade 
varit mer förekommande hade kanske det ena könet blivit tilldelade ordet oftare än det andra. 
På grund av den fria dialogen var det svårt att få en klar uppfattning om hur läraren skulle ha 
fördelat utrymmet mellan pojkar och flickor om hon hade styrt det mer.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att det idag finns många frågor kring könsskillnader inom 
skolan. Dessa frågor kan exempelvis handla om könsskillnadernas vara eller inte vara. Öhrn 
(1990) berättar bland annat om att det finns lärare och elever som anser att könsskillnader inte 
existerar inom skolan. Bland dem som menar att könsskillnader existerar finns det 
frågetecken kring vem det egentligen är som har den ofördelaktiga situationen och vilka 
åtgärder som behövs. Enligt Tallberg Broman (2002) finns det idag en debatt som framhåller 
att det är pojkarna som förfördelas i skolan och inte flickorna eftersom flickorna får bättre 
betyg. Enligt tidigare forskning och även våra studieresultat så existerar könsskillnader i 
skolan. Dessa skillnader är som i vårt fall kanske inte alltid så tydliga och förbigås därför lätt. 
Många forskare, bland andra Sandquist (1998), menar att det har varit vanligt och fortfarande 
förekommer, om än inte i lika stor grad som tidigare, att pojkar och män tar stor plats i 
samhället. Detta faktum kan ha avgörande betydelse till varför man inte reagerar på att de 
även tar stor plats i skolan. Trots att våra studieresultat visar på en förskjutning av 
könsmönstret lever uppfattningen om hur pojkar och flickor ska vara fortfarande kvar och 
detta göra att utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle går långsamt.    
 
 
6.3 Erfarenheter för framtiden 
 
Tanken med detta arbete var att först undersöka hur utrymmet fördelas mellan de olika könen 
i klassrummet för att sedan ta reda på elevernas egna uppfattningar av situationen. I och med 
detta examensarbete har vi blivit mer medvetna och uppmärksamma när det gäller pojkars och 
flickors verbala och fysiska utrymme i klassrummet. Som lärare är man aldrig fullärd, det 
finns alltid sätt att utvecklas på, inte minst när det gäller att uppmärksamma och motarbeta 
könsskillnader. Vi kommer med största säkerhet att ha nytta av detta arbete i vår framtida 
lärarroll genom att vi kan ha våra resultat samt tidigare forskning i åtanke när vi själva står 
inför en klass och ska bedriva undervisning.  
 
 
6.4 Fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att forska vidare kring flickors och pojkars utrymme i klassrummet 
samt få ta del av deras egna åsikter genom att göra en mer omfattande studie under en längre 
tid. Hade man gjort en vidare studie kunde denna ha innefattat fler klasser från fler skolor i 
olika kommuner i Sverige. Man kunde även titta på fler faktorer som påverkar utrymmet som 
till exempel elevernas inbördes rangordning i klassen. I fortsatt forskning skulle man även 
kunna titta mer på hur läromedel är utformade. Stämmer det att de fortfarande har större 
anknytning till pojkars intressen i de ”typiska pojkämnena” eller har en förändring skett under 
årens lopp. Eftersom en stor del av den tidigare forskningen har koncentrerat sig på ”de 
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traditionellt manliga” ämnena vore det lämpligt att vidga undersökningsområdet till att 
innefatta även andra ämnen. Det skulle även vara värdefullt att få en större inblick i hur lärare 
uppfattar situationen och hur de arbetar med dessa frågor, samt ta reda på om det finns 
skillnader beroende på lärarens ämnesinriktning och kön. Idag pågår det dessutom en debatt 
om att det är pojkar som förfördelas i skolan och att det är dem man behöver satsa på. 
Statistiska undersökningar visar att flickor presterar bättre betygsmässigt och bidrar därmed 
till uppfattningen att skolan inte är anpassad för pojkar utan för flickor. Eftersom nyare 
forskning allt mer motsäger äldre forskning kring könsskillnader i klassrumsmiljöer är 
behovet av en fortsatt forskning kring ämnet stort. 
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Bilaga 1 
Observationsschema 
 

Närvarande Hand-
uppräckning 

Får 
ordet 

Svarar/frågar 
utan att ha fått 

ordet 

Stör Tillsägelse 
 
 

Uppmuntran 
 
 

 
 
Fysiskt   Verbalt Lärare         Elev  Lärare           Elev 

 
Flickor ( ) 

         

 
Pojkar  ( ) 

        

 

 

 
Detta räknades som störningsmoment under observationerna: 
 
Fysiska: Hämta pennvässare och vässa, trumma på bänken, smälla i dörren, prassla med 
papper, vissla, försening samt vandra omkring. 
 
Verbala: Prata om annat under genomgång med kamrater eller avbryta läraren med 
oväsentliga kommentarer/frågor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



Bilaga 1:1 
Observationsresultat 
 

Pass 1: Nervsystemet Pass 2: Hjärnan Pass 3: Reflexer/Sjukdomar Pass 4: Hormoner 
Antal pojkar: 7 Antal pojkar: 7 Antal pojkar: 6 Antal pojkar: 7 
Antal flickor: 11 Antal flickor: 9 Antal flickor: 10 Antal flickor: 10 
Bortfall: 2 flickor Bortfall: 4 flickor Bortfall: 1 pojke & 3 flickor Bortfall: 3 flickor 

 
 
Observationsschema: Pass 1 onsdag 19/10 2005  
 

Närvarande Hand-
uppräckning 

Får 
ordet 

Svarar/frågar 
utan att ha fått 

ordet 

Stör 
 
 
Fysiskt   Verbalt 

Tillsägelse 
 
 
Lärare         Elev 

Uppmuntran 
 
 

 Lärare           Elev 

 
Flickor (11) 

 
7 

 
3 

 
32 

 
4 

 
11 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Pojkar  (7) 

 
0 

 
0 

 
34 

 
13 

 
22 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 
Observationsschema: Pass 2 fredag 21/10 2005 
 

Närvarande Hand-
uppräckning 

Får 
ordet 

Svarar/frågar 
utan att ha fått 

ordet 

Stör 
 
 
Fysiskt   Verbalt 

Tillsägelse 
 
 
Lärare         Elev 

Uppmuntran 
 
 

 Lärare           Elev 

 
Flickor (9) 

 
9 

 
4 

 
47 

 
2 

 
14 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Pojkar  (7) 

 
7 

 
1 

 
55 

 
9 

 
26 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
 
Observationsschema: Pass 3 måndag 24/10 2005 
 

Närvarande Hand-
uppräckning 

Får 
ordet 

Svarar/frågar 
utan att ha fått 

ordet 

Stör 
 
 
Fysiskt   Verbalt  

Tillsägelse 
 
 
Lärare         Elev 

Uppmuntran 
 
 

 Lärare           Elev 

 
Flickor (10) 

 
10 

 
11 

 
39 

 
10 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Pojkar  (6) 

 
4 

 
6 

 
37 

 
6 

 
13 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 



Observationsschema: Pass 4 onsdag 26/10 2005 
 

Närvarande Hand-
uppräckning 

Får 
ordet 

Svarar/frågar 
utan att ha fått 

ordet 

Stör 
 
 
Fysiskt   Verbalt 

Tillsägelse 
 
 
Lärare         Elev 

Uppmuntran 
 
 

 Lärare           Elev 

 
Flickor (10) 

 
3 

 
3 

 
27 

 
3 

 
3 

 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Pojkar  (7) 

 
3 

 
3 

 
26 

 
5 

 
14 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Bilaga 2 
 

Enkät om pojkars och flickors utrymme i biologi 
 

1. Kön. Pojke    Flicka 
 
2. Hur mycket uppmärksamhet tycker du att du får av läraren?   (Sätt ett kryss) 
 Lite  |-----|-----|-----|-----|-----| Mycket 
 
3. Vilka lärare får du mest uppmärksamhet av? 
  Manliga   Kvinnliga    Ingen skillnad 
 
4. Tycker du att lärare behandlar pojkar och flickor lika i klassrummet? 
  Ja    Nej 
 
5. Om du svarat nej på fråga 4, på vilket sätt tycker du att pojkar och flickor 
behandlas olika?___________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Vad tycker du om det? _____________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
6. Vem tycker du räcker upp handen mest på lektionerna? 
  Pojkar   Flickor    Ingen skillnad 
 
7. Vem tycker du får svara på flest frågor? 
  Pojkar   Flickor    Ingen skillnad 
 
8. Vem tycker du hörs/pratar mest på lektionerna? 
  Pojkar   Flickor    Ingen skillnad 
 
9. Vem upplever du får mest tillsägelser av läraren? 
  Pojkar   Flickor    Ingen skillnad 
 
10. Vem upplever du får mest uppmuntran/beröm av läraren? 
  Pojkar   Flickor    Ingen skillnad 
 
 
 
Tack för att du har tagit dig tid att svara på våra frågor 
/ Marie och Maria



Bilaga 2:1 
Enkätresultat  
 
Totalt elevantal: 20 
 
Gruppenkät 
Antal pojkar: 7 
Antal flickor: 13 
Bortfall: 4 flickor 

0
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4
5
6
7
8

Manliga Kvinnliga Ingen skillnad
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 e
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r

Pojkar
Flickor

 
Enkätfråga 3: Vilka lärare får du mest uppmärksamhet av? 
 
Enligt figuren framgår det att majoriteten av flickor såväl som pojkar anser att de får samma 
mängd uppmärksamhet av manliga och kvinnliga lärare inom ämnet biologi. 
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Pojkar Flickor Ingen skillnad
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Flickor

 
Enkätfråga 6: Vem tycker du räcker upp handen mest på lektionerna? 
 
Figuren visar att pojkarna inte har någon klar uppfattning om vem de anser räcker upp handen 
mest. Flickorna däremot anser att det är de själva som är flitigast på att räcka upp handen. 
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Enkätfråga 10. Vem upplever du får mest uppmuntran/beröm av läraren? 
 
Figuren visar tydligt att de flesta pojkar upplever att det inte är någon skillnad mellan hur 
läraren berömmer de olika könen. Majoriteten av flickorna anser liksom pojkarna att det inte 
är någon skillnad men det finns de som anser att flickorna får mer beröm än pojkarna. Endast 
en av varje kön anser att det motsatta könet får mest beröm. 
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