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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår vetenskapliga handledare Marie-Louise Annerblom, för all 
den feed -back som vi har erhållit. Hennes råd och synpunkter har varit värdefulla. Tack även 
till Lasse Lipponen för all ovärderlig ”datasupport” som vi har fått av honom. Vi vill också 
tacka varandra för att vi, trots att vi att båda har arbetat deltid, har engagerat oss i skrivandet 
av den här C-uppsatsen. Det har varit ett givande samarbete med många intressanta 
resonemang om både innehåll och formuleringar. Sist men inte minst, vill vi sända ett stort 
tack till de två skolklasser med såväl elever som lärare, som deltagit i denna underökning med 
en positiv inställning. Utan deras hjälp hade vi inte kunnat genomföra det här examensarbetet. 
 
Luleå december 2004 
 
Anna-Karin Johansson och Kristina Johansson 
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Abstrakt 
 
Syftet med vårt examensarbete var att studera elevers uppfattning om hur lärarens 
uppmärksamhet i form av samtal, tillsägelser och hjälp fördelas mellan flickor och pojkar i 
klassrummet. Vid den empiriska undersökningen har vi använt oss av enkät, intervjuer och 
observationer. Undersökningen genomfördes i två skolklasser, en klass med elever i årskurs 3 
och en ålderblandad klass med elever årskurs 1-3, vid två skolor i Luleå kommun. Enkäten 
genomfördes med sammanlagt 30 elever, varav 15 flickor och 15 var pojkar. Intervjuerna har 
genomförts med två klasslärare. Observationer med observationsschemat har använts med en 
flicka och en pojke i de respektive klasserna. Vi har också i de två skolklasserna utfört 
observationer med loggbok över några intryck på könsmönstret i hela gruppen. I tidigare 
forskning som vi har tagit del av, står det att pojkar tar stor plats i klassrummet och att de 
därmed får mer uppmärksamhet av läraren vid samtal, tillsägelser och hjälp än flickorna. Vårt 
resultat visar att majoriteten av elevernas uppfattning om hur lärarens uppmärksamhet i form 
av samtal, tillsägelser och hjälp har fördelats relativt jämt mellan flickor och pojkar i de 
respektive skolklasserna, men att anledningarna är olika till när eleverna uppmärksammades 
av läraren i klassrummet.  



  

 

Innehållsförteckning 
 
Förord 
Abstrakt 
Innehållsförteckning 

Inledning..................................................................................................................................... 1 

Bakgrund .................................................................................................................................... 1 
Förankring i styrdokument ........................................................................................... 1 

Barnombudsmannen....................................................................................... 1 
Skollagen........................................................................................................ 2 
Skolans läroplan............................................................................................. 2 

Definition av kön och genus ........................................................................................ 2 
Flickor och pojkars utveckling ur utvecklingspsykologiskt perspektiv ....................... 3 
Flickor och pojkars utveckling..................................................................................... 3 
Några påverkansfaktorer av könsrollen ur ett genusperspektiv ................................... 4 
Läromedel i skolan ur ett genusperspektiv................................................................... 5 
Omgivningens syn och förväntningar i formandet av genus........................................ 6 
Lärarens könsroll i formandet av genus ....................................................................... 6 
Kontakten mellan lärare och elev i klassrummet ......................................................... 6 
Hur flickor och pojkar kommer till tals i klassrummet ................................................ 7 
Bemötande av pojkar och flickor beroende på könstillhörighet och beteende............. 8 

Syfte............................................................................................................................................ 9 

Metod ....................................................................................................................................... 10 
Val av metod .............................................................................................................. 10 
Undersökningspersoner.............................................................................................. 11 

Bortfall ......................................................................................................... 11 
Urval........................................................................................................................... 11 
Material ...................................................................................................................... 12 
Genomförande............................................................................................................ 12 

Genomförandet vid enkät............................................................................. 12 
Genomförandet vid intervjuer...................................................................... 13 
Genomförandet vid observationer................................................................ 13 

Bearbetning och analys .............................................................................................. 13 
Tidsplan...................................................................................................................... 14 

Resultat..................................................................................................................................... 15 
Skolklass 1: Resultat av enkät.................................................................................... 15 

Sammanfattning av enkät............................................................................. 16 
Skolklass 1: Resultat av intervju................................................................................ 16 
Skolklass 1: Resultat av observationer av en flicka och pojke .................................. 17 

Observationer med observationsschema...................................................... 17 
Observationer med loggbok ......................................................................... 18 

Skolklass 1: Sammanfattning av enkät, intervju och observationer........................... 18 
Skolklass 2: Resultat av enkät.................................................................................... 18 

Sammanfattning av enkät............................................................................. 20 
Skolklass 2: Resultat av intervju................................................................................ 20 
Skolklass 2: Resultat av observationer av en flicka och en pojke.............................. 21 

Observationer med observationsschema...................................................... 21 



  

 

Observationer med loggbok ......................................................................... 21 
Skolklass 2: Sammanfattning av enkät, intervju och observationer........................... 22 
Jämförande sammanfattning på elevers uppfattningar, skolklass 1 och skolklass 2.. 22 

Diskussion ................................................................................................................................ 23 
Validitet...................................................................................................................... 23 
Reliabilitet .................................................................................................................. 23 
Resultatdiskussion...................................................................................................... 24 
Egna reflektioner ........................................................................................................ 26 
Fortsatt forskning ....................................................................................................... 26 

Referenser................................................................................................................................. 27 

 
Bilagor: 
Enkätformulär till elever ................................................................................................Bilaga 1 
Intervjufrågor till lärarna ................................................................................................Bilaga 2 
Observationsschema.......................................................................................................Bilaga 3 
Loggbok..........................................................................................................................Bilaga 4 
Skolklass1: Diagramredovisning på resultatet av enkäten .............................................Bilaga 5 
Skolklass 2: Diagramredovisning på resultatet av enkäten ............................................Bilaga 6 

 



 1 

 

Inledning 
 
Vi vill studera elevers uppfattning om hur lärarens uppmärksamhet i form av samtal, 
tillsägelser och hjälp fördelas mellan flickor och pojkar i klassrummet. Detta tycker vi är ett 
intressant ämne att undersöka inför vår pedagogiska yrkesroll som lärare. Vi har i våra tidigare 
befattningar som fritidspedagog respektive förskollärare ofta upplevt att pojkar tagit större 
utrymme än flickor och att de därmed fått mer uppmärksamhet. Vi anser att det är viktigt att 
alla elever oberoende kön uppmärksammas av läraren, vilket också Utbildningsdepartementet 
(1998) i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 
94) poängterar: 
 
 

Läraren skall: 
��Se till att alla elever oavsett kön, och social och kulturell bakgrund får reellt 

inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll, samt deras 
inflytande ökar med stigande ålder och mognad, 

��verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i 
undervisningen (s. 15) 

 
 

Bakgrund 
 
I vår bakgrund har vi valt att redovisa de styrdokument som vi har att följa i vårt pedagogiska 
arbete i skolan och förklara begreppen kön och genus. Flickors och pojkars utveckling skildras 
och detta beskrivs också utifrån utvecklingspsykologiska teorier. Vi redogör om några 
påverkansfaktorer av könsrollen ur ett genusperspektiv, samt också om skolans läromedel ur 
ett genusperspektiv. Omgivningens syn och förväntningar i formandet av genus skildras och 
även lärarens könsroll i formandet av genus redogörs. Vi beskriver kontakten mellan lärare 
och elev, samt redogör hur flickor respektive pojkar kommer till tals i klassrummet. Vidare 
skildras bemötandet av pojkar och flickor beroende på könstillhörighet och beteende. Detta 
för att ge en bra inblick i vad styrdokument och vad tidigare forskning säger om ämnet.  
 
 
Förankring i styrdokument 
 
Barnombudsmannen 
 
Enligt Barnombudsmannen (www.bo.se) antogs den 20 november 1989 FN:s konvention om 
barns rättigheter av FN:s generalförsamling. De flesta länder, däribland Sverige, har bundit sig 
till barnkonventionen, genom att folkrättsligt förverkliga den. Barnkonventionen ger en global 
definition om vilka rättigheter som bör gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla 
i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra särdrag. Barnkonventionen säger följande: 
 
Artikel 2 

Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras 
jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något 
slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, 
språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala 
ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. 
(http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=44#2) 

http://www.bo.se
http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=44#2
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Artikel 29 
Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att  
förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, 
fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, 
nationella och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar. 
(http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=44#29) 
 
 

Skollagen 
 
Skolverket (http://www.skolverket.se/styr/vad.shtml) informerar att skollagen som är stiftad 
av riksdagen, innehåller de grundläggande bestämmelserna om utbildningen inom alla 
skolformer. Lagen anger övergripande mål för utbildningen samt övergripande mål för 
riktlinjer för hur skolans verksamhet ska utformas. Skollagen markerar i paragraf 2 att i det 
offentliga skolväsendet ska alla oavsett kön ha lika tillgång till utbildning. Skollagen betonar 
också: 
 
Kap 2 § 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar. 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  
(http://www.skolverket.se/styr/index.shtml) 

 
 
Skolans läroplan 
 
Enligt Skolverket (http://www.skolverket.se/styr/vad.shtml) ska läroplanerna tillsammans med 
skollagen styra verksamheten i skolan. Alla som arbetar i skolan är skyldiga att följa 
läroplanernas riktlinjer. Skolans uppgifter och de värden som ska ligga till grund för 
undervisningen bestäms i läroplanen. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94 
(1998) framgår följande: 
 

Skolan skall 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 som 
ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om manligt och kvinnligt. 
Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge 
utrymme för eleverna att pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende 
könstillhörighet. (s.6) 

 
Att eleverna får eget ansvar och inflytande i skolan poängterar Lpo 94: ”De demokratiska 
principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig skall omfatta alla elever.” (s.15) 
 
 
Definition av kön och genus 
 
Tallberg Broman (2002) skriver i boken Pedagogiskt arbete och kön att begreppet genus 
markerar den sociala relationen i ett kön. Den tydliggör att relationen mellan könen, liksom 
flickors och pojkars beteenden, egenskaper, sysslor med mera, är socialt och historiskt 
konstruerade och är inte biologiskt givna. Genusbegreppet anger att kön ses motsvara ett 
mycket varierande innehåll och att genus motsvarar ett socialt, historiskt och kulturellt 
begrepp. Genus är också kontextuellt genom att varje individ är olika beroende på plats,  

http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=44#29
http://www.skolverket.se/styr/vad.shtml
http://www.skolverket.se/styr/index.shtml
http://www.skolverket.se/styr/vad.shtml
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situation och sällskap men inom vissa genusgränser. Genus beskriver de problematiserande 
relationerna mellan män och kvinnor och tydliggör maktspelen i kommunikationen. Vad som 
är kvinnligt respektive manligt, pojkaktigt respektive flickaktigt, är relaterat till sammanhang 
men återskapas i ett hierarkiskt och könsåtskiljande mönster. Tallberg Broman (2002) anser 
att det är viktigt att markera att det rör sig om processer och inte några givna fakta. Skolan, 
läraren och övriga pedagoger, är alla betydelsefulla aktörer i formandet av genus. Dessa bidrar 
aktivt i konstruktionen av ”flicka” och ”pojke” i sina grupper samt även av sig själva och sina 
arbetskamrater som kvinnor respektive män. 
 
Länsstyrelsen i Västerbottens län, (http://www.genusforum.nu/default.asp?ML=1744) 
beskriver definitioner för kön, genus och jämställdhet i projekt GenusForum. : 
 

Kön 
Kön avser biologiska skillnader mellan kvinnor och män. Forskare och praktiker 
använder ofta kön synonymt till genusbegreppet men i sammanhanget socialt och 
kulturellt kön. 
(http://www.genusforum.nu/default.asp?ML=1744) 
 
Genus (I engelskan ”gender”) 
Begreppet genus används för att beskriva tolkningar av socialt och kulturellt kön. 
(http://www.genusforum.nu/default.asp?ML=1744) 

  
Jämställdhet 
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter inom alla områden i samhället.  
(http://www.genusforum.nu/default.asp?ML=1744) 

 
 
Flickor och pojkars utveckling ur utvecklingspsykologiskt perspektiv 
 
I boken Flickor och pojkar i förskolan skriver Rithander (1991) att utvecklingspsykologiska 
teorier beskriver att barnets medvetenhet om sitt kön formas genom att flickor respektive 
pojkar och omgivningen samspelar med varandra. Teorierna har emellertid olika 
utgångspunkter. I den sociala inlärningsteorin är miljöns påverkan på barnet viktigast, medan 
barnets egen aktivitet efter kunskap betonas i den kognitiva teorin. Den interaktionistiska 
teorin kan ses som vidareutveckling av dessa teorier. Vidare skriver Rithander att den sociala 
inlärningsteorin anser att flickor och pojkar iakttar hur både kvinnliga och manliga modeller 
beter sig. Därmed lär de sig hur de lämpligen ska bete sig själva som flicka/pojke men även 
hur barn av motsatt kön kan bete sig. Det som är ett önskvärt beteende hos en pojke/man är 
många gånger ett beteende som varken förväntas eller uppmuntras hos en flicka/kvinna och 
vice versa. Den interaktionistiska teorin menar även att omgivningen beter sig på olika sätt 
mot flickor och pojkar genom att verbalt kommentera och sätta ”könsetiketter” på barnet, 
exempelvis: ”En så söt liten flicka!” och ”Vilken tuff kille!” 
  
 
Flickor och pojkars utveckling 
 
Rithander (1991) menar att barnets omgivning från allra första början, tar på olika sätt på sig 
ansvaret att ge barnet inskolning i vad det innebär att vara en flicka eller pojke. I varje kultur 
anknyts till könet en mängd attribut som kläder, egenskaper och intressen. Detta kommer att  

http://www.genusforum.nu/default.asp?ML=1744
http://www.genusforum.nu/default.asp?ML=1744
http://www.genusforum.nu/default.asp?ML=1744
http://www.genusforum.nu/default.asp?ML=1744
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utgöras för det som kallas könsrollen. Hur könsrollen utformas beror bland annat på vilken tid 
som man lever i, hur den sociala situationen ser ut och människorna man möter. 
 
GenusForums definition för könsroll: 
 

Könsroll 
Könsroller är kulturella och socialt betingade föreställningar om hur kvinnor och 
män är eller bör vara eller vad som benämns som kvinnliga respektive manliga 
egenskaper med utgångspunkt i könstillhörigheten 
(http://www.genusforum.nu/default.asp?ML=1744) 
 

 
I boken Visst görs vi olika av Sandquist (1998) sammanfattas en studie av den tyska 
psykologen Ursula Scheu (1979), där hon anser att flickor och pojkar redan som spädbarn 
behandlas olika. Detta kan innebära konsekvenser för egenskaper, färdigheter och intressen 
hos flickor och pojkar. På så sätt uppstår olikheter mellan könen. Hon menar att föräldrar 
verkar vara mera lyhörda för pojkars behov och därför tillfredsställer dem snabbare än 
flickors. Färdigheter och egenskaper som flickor lär sig, underlättar i stället uppfostringen och 
kräver då att flickor underordnar sig förälderns vilja. Studien visar även på att mammor oftare 
tar upp pojkar än flickor ur sängen och håller dem längre stunder när de är riktigt små. När 
barnen i rent fysiologiskt hänseende blir mer självständiga, knyts däremot flickor hårdare till 
mamman känslomässigt medan pojkarna stöds i sin utveckling och blir uppmuntrade att rikta 
sig ut mot världen. Annan forskning av Scheu visar att fäder i allmänhet är mer traditionella 
än mammor när det gäller barns könspecifika uppfostran. 
 
Även Kjellberg (2004) tar upp i sin bok Genusmaskineriet att modern spelar en stor roll i 
påverkan av barnet, vilket också Scheu (1979) i Sandquist (1998) antyder. Mamman är den 
som mest möter barnet i olika situationer och det är således hon som är det första 
kärleksobjektet. Det biologiska faktum att mamman är kvinna och hennes sociala mammaroll 
påverkar barnets identitetsutveckling. Pojkar kan tillbakavisas av mamman på grund av 
hennes egen inlärda föreställning om att pojkar och män inte är i behov av närhet. Pojkar får 
då negativa signaler inom området intimitet. Däremot kan flickors behov av frihet 
tillbakavisas av mamman, som själv har lärt sig att inte ta för stora friheter. Kjellberg tycker 
att det inte är så konstigt om mammans upplevelser av inskränkthet leder till att hon ger 
signaler till sina döttrar att inte ta för stora friheter. Mamman och kvinnans viktiga roll kan 
utifrån denna teori tolkas till hennes nackdel. Mamman kan bli den som orsakar pojkars rädsla 
för närhet samt flickors ovilja till frihet.  
 
 
Några påverkansfaktorer av könsrollen ur ett genusperspektiv 
 
Sandquist (1998) har även studerat skillnader mellan leksaker för pojkar och flickor. 
Forskning visar att personal inom barnomsorgen föredrar könsneutrala leksaker och dessa 
bedöms som mest kreativa och pedagogiska. Trots att leksakerna oftast i förskolan är 
könsneutrala omges barn i övrigt av flickleksaker respektive pojkleksaker. Flickor och pojkar 
uppfostras till att föredra olika leksaker. Skillnader mellan flickors och pojkars leksaker är så 
stora att de påverkar såväl barnens könsuppfattning som deras intellektuella förmågor på olika 
sätt. Alltför könssterotypa leksaker kan begränsa flickors yrkesplaner, medan pojkarna får en 
uppfattning om en mängd framtida yrken.  

http://www.genusforum.nu/default.asp?ML=1744


 5 

 

Fortsättningsvis skriver Sandquist (1998) att forskning visar att barn redan vid ett års ålder 
föredrar könstypiska leksaker och vet vilka leksaker de bör leka med. Först vid fem- till sex 
årsåldern vet de vad som är flickleksaker respektive pojkleksaker. Fram till två års ålder väljer 
vuxna ungefär samma saker både till flickor och pojkar, såsom tygdjur, träklossar och olika 
pedagogiska leksaker. När barnen blir äldre, blir även leksakerna mer könsspecifika. 
Leksaksindustrin är en stor bidragande orsak till att inte framställa barnleksaker, utan snarare 
flick- och pojkleksaker. Där har leksaksförsäljarna en viktig roll att bryta den traditionella 
trenden på att rekommendera ”typiska” leksaker för flickor och pojkar. Även reklam i form av 
till exempel leksakskataloger, ger en tydlig bild av vad respektive flickor och pojkar ska vara 
intresserade av.  
 
Sandquist (1998) anser att bilderböcker framställer flickor som passiva och pojkar som aktiva 
Pojkarna är äventyrliga medan flickorna är söta och rara. Flickor leker oftast ensamma medan 
pojkar leker i stora gäng och hittar på spännande saker,. Sättet att framställa kvinnor och män i 
bilderböcker visar på samma mönster. Dessa mönster är mer uttalade och tydligare i 
bilderböckerna än i verkligheten. Kvinnan avbildas oftast i hemmet, eller tillsammans med 
barnen. Däremot har pappor ett eget liv vid sidan av familjen och hjälper sällan till med de 
dagliga plikterna i hemmet. Det anses vara kvinnogöra. I leksakernas, bilderböckernas, 
läromedlens och dataprogrammens värld läggs fokus på pojkar och det manliga. Vad gäller 
leksaker, skiljer sig de åt inte bara till de yttre utan även kvalitetsmässigt. Sandquist hävdar att 
flickleksaker är enklare och av sämre kvalitet. Flickors leksaker uppmuntrar till mer passiv lek 
än pojkars som bedöms mer mångsidigare, variationsrikare och mer kreativa. När barnen 
närmar sig skolåldern väljer de påhittade roller. Utklädningskläder för pojkar gestaltar 
skickliga, starka och mäktiga människor, exempelvis indianhövdingar, astronauter, 
”Stålmannen” eller läkare. Däremot tillhör flickors utklädningskläder oftast maktlösa och 
tjänande människor, såsom prinsessa, brud, ballerina och sjuksköterska.  
 
 
Läromedel i skolan ur ett genusperspektiv 
 
Enligt Sandquist (1998) återfinns typiska könsmönster i bilderböcker men även i läroböcker. 
Flickors och kvinnors osynlighet är påtaglig även i skolans läromedel. Detta går att se i 
undersökningar som bland annat omfattat läroböcker i fysik, historia, matematik, 
naturorienterade ämnen, teknologi samt religionskunskap. Granskningar av läroböcker visar 
ofta att mäns intressen är mer betydelsefulla än kvinnors. Ytterligare en slutsats är att 
läromedlen inte tar hänsyn till flickors föreställningsvärld. Detta är särskilt tydligt i ämnen 
som biologi, kemi och teknik. Kritiken handlar genomgående om att pojkar och män är 
överrepresenterade i exempel och bildmaterial. Pojkars och mäns intressen prioriteras och 
flickor och pojkar beskrivs på ett alltför könsstereotypiskt sätt i traditionella 
verksamhetsområden och även att för få kvinnliga författare och texter av kvinnor presenteras. 
Historien skildras ur ett manligt perspektiv och de kvinnliga förebilderna är få. Läromedel 
produceras inte enbart i form av läroböcker utan datorprogrammen har fått en framträdande 
roll som ett alltmer viktigt pedagogiskt hjälpmedel. Dessa program utgår i stor utsträckning att 
användaren är en pojke. Även här utgör pojken en norm. Medierna är en stor bidragande orsak 
till att förstärka och bekräfta denna bild. Redan i bilderböckerna är för det mesta 
huvudpersonen av hankön oavsett om det är en pojke eller ett djur. Flickor och kvinnor finns 
bara i bakgrunden. Detta kan innebära att männens åsikter, behov och intressen hamnar i 
centrum och blir mer betydelsefullt att ta större hänsyn till än kvinnors. 
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Omgivningens syn och förväntningar i formandet av genus 
 
Synen på hur flickor och pojkar, kvinnor och män ska vara och vad som är tillåtet för de båda 
könen, förändras enligt Sandquist (1998) men har visat sig vara svåra att bryta. Flickor som 
föredrar att leka med leksakssvärd än med dockor och pojkar som föredrar textilslöjd än trä- 
och metallslöjd, betraktas av omgivningen som inte en ”riktig” flicka respektive pojke. 
Kvinnor och män förväntas också att befinna sig på olika platser, inom olika områden, såsom 
vissa utbildnings- och arbetsmarknadssektorer. Fortfarande finns det exempelvis få kvinnliga 
brandmän och inom kvinnodominerande yrken lyser manliga förskollärare med sin frånvaro. 
Sandquist menar att barn tidigt lär sig vad som anses vara kvinnligt respektive manligt, 
samtidigt som både pojkar och flickor lär sig att värdera det manliga högre än det som 
förknippas med det kvinnliga. 
 
 
Lärarens könsroll i formandet av genus 
 
Den stora dominansen av kvinnliga lärare får enligt Kjellberg (2004) från vissa håll ta stryk 
kring uppfattningen om den sociala miljön i skolan. Pojkarna uppfattas att inte trivas i skolan.  
På grund av att de möter för många kvinnor i sin vardag, kan deras behov inte alltid 
tillgodoses och de kan även bli missförstådda. Det saknas män i skolan som bidrar med sådant 
bara män kan och som förstår pojkar som bara män gör. I nuläget ser det ut som att lärarna 
inte klarar av att helt och fullt stödja eleverna, både flickor och pojkar men främst pojkarna.  
 
 
Kontakten mellan lärare och elev i klassrummet 
 
Einarsson och Granström (1995) anser i boken Forskning om liv och arbete i svenska 
klassrum, att kontakten mellan lärare och pojkar skiljer sig i jämförelse med kontakten mellan 
lärare och flickor. Läraren riktar fler frågor som har med undervisningens innehåll att göra till 
pojkarna än till flickorna, efter att eleverna räckt upp handen för att de vill svara på en fråga 
läraren ställt. Då läraren direkt ger en fråga till en viss elev utan att eleven räckt upp handen, 
sker det lika ofta till flickor och pojkar. 
 
Pojkar uppfattas ofta som mer störande än flickor enligt och Einarsson och Granström (1995). 
Detta leder till att pojkar får mer kritik och tillrättavisningar från läraren än flickor. Läraren 
pratar mer beskyddande och barnsligt med flickor och tilltalar pojkar med en mer fast och 
robust ton. Detta trots att flickor anses mogna fortare än pojkar. Flickor försöker oftare göra 
sig osynliga i klassrummet och pojkar utnyttjar oftare klassrummet och dess aktiviteter för att 
bli mer sedda. Flickor upplevs inte störa klassrumsordningen, vilket läraren upplever att 
pojkar är mer benägna att göra.  
 
I boken Visst är det skillnad! menar Graf, Helmadotter och Ruben (1991) att pojkarna kräver 
lärarens uppmärksamhet genom att avbryta för att få hjälp eller bryta mot reglerna i 
klassrummet. Det leder till att pojkar får fler tydligare och strängare tillrättavisningar. Flickor 
får ordet av läraren genom handuppräckning. De finner sig i att bli avbrutna av läraren och 
pojkarna utan att protestera. 
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Även Einarsson och Granström (1995) menar att pojkar står för de flesta av de totala 
kontakterna mellan lärare och elev. Pojkar har mer replikväxlingar i samtal med läraren än 
vad flickor har. Flickor tycks dock försöka kompensera detta genom att försöka skapa en mer 
personlig kontakt med läraren utanför själva klassrumssituationen. 
 
 
Hur flickor och pojkar kommer till tals i klassrummet 
 
I boken Könsmönster i förändring? - en kunskapsövesikt om unga i skolan av Öhrn (2002) 
redovisas olika studier om förändringar i unga mäns och kvinnors villkor, förhållningssätt och 
agerande. Dessa forskningar är utförda i olika länder. Avsikten med forskningen är att ge en 
aktuell översikt av könsmönster i både grundskolan och gymnasiet. I en av studierna redovisar 
Golbrandsen (1994) i Öhrn (2002), en undersökning i Norge, hur lärare använder flickors 
ansvarstagande som en resurs för pojkar. 25 barn, åtta till nio år gamla, intervjuades vid fyra 
olika tillfällen. Flera flickor var missnöjda över att deras projekt under lektionerna hindrades 
eller försvårades av att pojkarna störde. Pojkarna menade att flickorna var påfrestande. 
Flickorna hade inget effektivt sätt att på egen hand hindra pojkarna. Läraren rådde flickorna 
att ignorera pojkarna. Resultatet av undersökningen visar att de redskap skolan erbjöd var 
omdefiniering av pojkarna från bråkande till hjälplösa kontaktsökare. Flickornas upplevelse 
av att vara utsatta förnekades. 
 
I boken Godmorgon pojkar och flickor menar Einarsson och Hultman (1984) att hur mycket 
en elev pratar i klassrummet under en skoldag är olika fördelat bland pojkar och flickor. I 
varje klass finns en liten grupp elever som pratar mycket. Det brukar i genomsnitt vara tre till 
fyra pojkar och en till två flickor. Majoriteten av eleverna säger lite under skoldagen 
offentligt. Oftast rör det sig om inte mer än någon eller några meningar på förmiddagen eller 
rentav endast något enstaka ord på eftermiddagen eller tvärtom. Det finns även en liten grupp 
som knappt aldrig säger någonting offentligt. Denna grupp brukar bestå av fyra till fem flickor 
och möjligen någon pojke i varje klass. 
 
Einarsson och Granström (1995) anser att förhållanden skiljer sig åt för flickor och pojkar i 
klassrummet. Skillnaderna mellan pojkar och flickor gäller inte i hur många frågor som rör 
undervisningen, utan skillnaden är istället att pojkar ger mer fria kommentarer utan att ha 
blivit tillfrågad av läraren. Flickorna räcker istället upp handen för att komma till tals. Pojkar 
får mer utrymme än flickor och de ger mer kommentarer och ställer oftare frågor som är 
relaterade till undervisningen, än vad flickor gör. Detta är särskilt markant i de klasser där 
pojkar har en mer framträdande position än vad flickor har. I vissa klasser finns det dock 
flickor som är mer framträdande än vad pojkarna är. I de klasser som flickorna tar mer plats 
varierar könsrollsmönstren med ämnet som undervisas.  
 
Även Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) hävdar i boken Historien om pojkar och flickor, 
att läraren vänder sig till flickor och pojkar men pojkar får mer uppmärksamhet totalt, 
eftersom pojkarna själva så aktivt bidrar till samtalet. Det typiska samtalsmönstret består av 
att läraren ställer en fråga. En flicka räcker upp handen och svarar medan en pojke inflikar en 
kommentar till ämnet. Därefter samtalar läraren och pojken, tills läraren ställer en ny fråga till 
klassen. Flickorna besvarar en fråga kort medan pojkarna oftast besvarar en fråga längre.  
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Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) anser att när ordet är fritt i klassen berättar flickor och 
pojkar helt olika saker och på olika sätt. Pojkar vill överraska, imponera eller vara roliga. 
Pojkarna bygger upp historierna med en dramatisk höjdpunkt som innehåller en överraskning 
eller något roligt inslag. Flickhistorien är däremot helt annorlunda. De handlar om personliga 
och känslomässiga upplevelser som ofta handlar om familjelivet. I flickornas berättelser är 
poängen att relatera till något som de själva upplevt eller känt, medan en personlig verklighet i 
pojkarnas berättelse används som utgångspunkt men inte som någon poäng. Flickorna får 
nästan ingen respons av läraren. Kommentarerna är korta men vänliga, med en helt 
intetsägande kommentar som avslutar samtalet: ”Det var väl trevligt.” Pojkarna tar ofta 
tillbaka ordet efter det att läraren har svarat, medan flickorna verkar nöjda med svaret. 
 
 
Bemötande av pojkar och flickor beroende på könstillhörighet och 
beteende 
 
Enligt Tallberg Broman (2002) tillåts och stimuleras eleverna till olika beteendemönster. 
Elevernas tilldelas också olika uppgifter i samspelet i klassrummet. På så sätt tar de olika 
utrymmen i det fysiska rummet. Läraren och pedagogen är i dessa processer aktivt 
medverkande.  
 
Einarsson och Hultman (1984) anser att flickor vid sidan om sin elevroll ofta agerar 
”hjälplärare”. Denna hjälplärare bistår den riktiga läraren på olika sätt. Hjälpläraren har tre 
typiska funktioner. Först övervakar hon läraren och ser till att allt går efter reglerna, till 
exempel att läraren har samma bok som eleverna. För det andra träder flickan in istället för 
läraren och säger vilken sida som ska slås upp. Slutligen försöker hon förekomma vad som 
härnäst ska hända men blir oftast hejdad av läraren som har andra planer. Lämnar läraren 
klassrummet träder hjälpläraren in och försöker hålla verksamheten igång. 
 
Även i studier framförd av Berge (1999) i Öhrn (2002) beskrivs hur förväntningar på flickors 
omsorg kan användas av lärare som en resurs där flickor får till uppgift att hålla samman 
lektionen, lugna pojkar och får själva stå ut med att de blir störda. Risken är att både flickor 
lärare och forskare framhäver pojkars behov istället för flickors. 
 
En del studier anser att skolan ingår allianser med pojkar vilket medför att flickor känner sig 
utsatta. Öhrn (2002) påpekar bristen på svenska studier inom klassrumsforskningen. Dessa få 
klassrumsstudier visar i likhet med studier från andra länder att pojkar ofta är mer synliga och 
utåtriktat aktiva men det finns även variationer. En del studier redovisar klasser med annat 
könsmönster eller visar på variationer mellan olika grupper pojkar och flickor. Flertalet 
studier visar att främst pojkar försöker kontrollera andras agerande i klassrummet genom att 
exempelvis högt kommenterat deras prestationer. Båda könen är utsatta men pojkar befinner 
sig i situationen att utöva kontrollen. Öhrn redovisar också en undersökning utförd av 
Hatchell (1998) i Australien, bestående av 43 flickor i årskurs 10, från tre olika skolor i Perth. 
Flickorna intervjuades, observerades, samt fick besvara enkäter. Dessa flickor tyckte inte att 
de levde upp till den duktiga tysta flickan men ansåg sig vara skolorienterande och 
välpresterande. De framställde sig som personer som kunde tala och vara högljudda i 
klassrummet. Flickorna passande inte i föreställningen om att vara den tysta, lydiga och hårt 
arbetande flickan. 
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Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) anser att regelbrott hos pojkar såsom störning och 
avvikelse, accepteras i större utsträckning än samma beteende hos flickor. Den 
uppmärksamhet som pojkar får, är såväl positiv som negativ. En del pojkar får mycket av den 
positiva återkopplingen medan andra pojkar till stor del får negativ respons. Pojkar får mer 
uppmärksamhet än flickor i förskola, skola och fritidsverksamheter. En återkommande 
beskrivning är att pojkar hörs och syns mer i såväl förskolan som skolan men att det dock ska 
påpekas att pojkgruppen är mycket varierande. En del pojkar motsvarar dessa beskrivningar. 
Flera pojkar säger nästan ingenting alls under lektionerna och det finns många klasser där 
flickorna intar de dominerande rollerna.  
 
Einarsson och Granström (1995) menar att i klasser där pojkarna utgör en dominant grupp, får 
de både mer utrymme av läraren och tar mer plats än vad flickorna gör. Det innebär att läraren 
riktar mycket mer uppmärksamhet till dominanta pojkgrupper, vilket medför att de elever, 
flickor respektive pojkar som inte är dominanta, får ännu mindre uppmärksamhet. Granström 
och Einarsson säger följande att det inte är någon slump att skolan ser ut som den gör: 
 

Skolans och lärarnas sätt att möta pojkar och flickor stämmer väl överens med de 
traditionella könsrollsförväntningar som finns på kvinnor och män i vårt samhälle. (s.  
47) 

 
 
Efter att vi själva har tagit del av vad forskning uttrycker om att det finns stora skillnader i hur 
eleverna uppmärksammas av läraren i klassrummet, anser vi att det är viktigt att 
medvetandegöra oss och inneha ett förhållningssätt där vi strävar efter att uppmärksamma alla 
elever oberoende kön. I detta förhållningssätt är det för oss också viktigt att bli medveten om 
de elever vi ska undervisa och deras uppfattning. Därmed kommer vi således fram till vår 
empiriska undersöknings syfte. 
 
 

Syfte 
 
Vi vill ur ett genusperspektiv, studera elevers uppfattning om hur lärarens uppmärksamhet i 
form av samtal, tillsägelser och hjälp fördelas mellan flickor och pojkar i klassrummet. Den 
empiriska undersökningen vill vi genomföra i två skolklasser med sjuåringar, åttaåringar och 
nioåringar vid två skolor i Luleå kommun. 
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Metod 
 
Vi har använt oss av enkät, intervjuer och observationer för att undersöka elevers uppfattning 
om hur lärarens uppmärksamhet i form av samtal, tillsägelser och hjälp fördelas mellan flickor 
och pojkar klassrummet.  
 
 
Val av metod 
 
Vad gäller utformandet av enkäter och intervjuer så betonas det i Forskningsmetodikens 
grunder av Patel och Davidsson (1996), att det finns två aspekter att ta hänsyn till när man 
arbetar med utformandet av frågor. En aspekt är hur mycket ansvar som lämnas till 
intervjuaren och hur frågorna är upplagda och strukturerade. Detta kallas grad av 
standardisering. När frågorna i en enkät är utformade och i exakt samma ordning till varje 
person använder man sig av en hög grad av standardisering. Den andra aspekten är i vilken 
utsträckning intervjupersonen ges att tolka frågorna, beroende på sin egen inställning eller 
tidigare erfarenheter. Detta kallas grad av strukturering. Får intervjupersonen större frihet att 
ge utförliga svar är graden av strukturering låg, medan om det däremot går att förutsäga vilka 
svarsalternativ som är möjliga är graden av strukturering hög. För at få så tillförlitliga svar 
som möjligt är det viktigt att intervjupersonen motiveras till att svara sanningsenligt, genom 
att påvisa att det är just deras svar som är intressanta. Det är även betydelsefullt att de berörda 
personerna informeras om hur intervjuerna ska bearbetas, om de är konfidentiella eller inte 
och att deras identitet inte röjs. 
 
Vid intervjuerna har vi använt oss av bandspelare. Lokken (1995) skriver i boken Observation 
och intervju i förskolan: 
 

Att använda kassettbandspelare är idag något nästan oundgängligt. 
Intervjusituationen blir bättre eftersom intervjuaren kan koncentrera sig på att ställa 
bra frågor, lyssna ordentligt på svaren och ha ögonkontakt med respondenten för att 
på det viset även se vad som händer icke-verbalt. (s. 107) 
 
 

Under genomförandet av den empiriska undersökningen valde vi att i observera en pojke 
respektive en flicka i två skolklasser, för att se interaktionen mellan de observerade eleverna 
och lärarna under ett lektionstillfälle. Detta för att lättare tolka och analysera resultatet av 
undersökningen. Lokken anser att: 
 

Genom direkt observation kan vi få en mer fullständig bild av den företeelse vi 
studerar /…/ Genom att uppmärksamt iaktta banen ser vi vad de gör (och därmed 
vad de klarar av och vad som verkar vara svårt för dem) Observationerna utgör en 
grund för reflektion och fortsatt bearbetning. Vi kan jämföra enskilda barn med 
andra och vi kan koppla observationerna till en teori. (s. 37) 
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Undersökningspersoner 
 
Undersökningspersonerna vid enkäten har bestått av sammanlagt av 30 elever, 15 flickor 
respektive 15 pojkar. Undersökningspersonerna vid intervjuerna var två kvinnliga lärare. Vid 
observationerna med observationsschema var undersökningspersonerna två flickor och två 
pojkar. Observationerna med loggbok har genomförts med alla elever i de respektive 
skolklasserna. Undersökningsgrupperna var två skolklasser vid två skolor i Luleå Kommun. 
 
Skolklass 1 har bestått av 17 elever, varav 8 var flickor och 9 var pojkar i årskurs 3. Enkäten 
har utförts med alla elever i skolklassen. Intervjun har genomförts med klassläraren som är 
utbildad lågstadielärare och har årskurstillhörighet 1-3. Observationerna med 
observationsschema har använts på en nioårig flicka respektive nioårig pojke. 
Observationerna med loggbok har genomförts på hela gruppen.  
 
I Skolklass 2 har enkäten utförts i en åldersblandad klass med 23 elever, varav 10 sexåringar 
som inte ingick i undersökningen. Undersökningspersonerna har bestått av 7 flickor respektive 
6 pojkar. Av flickorna var 2 sju år, 3 flickor åtta år och 2 flickor nio år. Pojkarnas fördelning 
åldersmässigt har varit att 2 är sju år, 2 är åtta år och 2 är nio år. Intervjun har genomförts med 
klassläraren som är utbildad lågstadielärare och har årskurstillhörighet 1-7. Observationerna 
med observationsschema har använts på en nioårig flicka respektive nioårig pojke. 
Observationerna med loggbok har genomförts på hela gruppen.  
  
 
Bortfall 
 
I skolklass 1 har det inte förekommit något bortfall. Däremot i skolklass 2 har sexåringarna 
inte deltagit med tanke på syftet, men för övrigt har det inte förekommit något bortfall. 
 
 
Urval 
 
Urvalet av de två skolor och de två skolklasserna, har baserats på våra tidigare kontakter med 
skolorna. Vid en av skolorna har en av oss varit med i skolverksamheten via den 
verksamhetsförlagda utbildningen i lärarutbildningen. Vid den andra skolan har en av oss 
kontakt med denna genom sitt arbete på förskolan. Vi har valt att genomföra undersökningen 
med elever i årskurs 1-3, eftersom vi i våra respektive pedagogiska utbildningar har elever i 
dessa årskurser som gemensam nämnare. Vi har också tyckt att det är intressant att ta del av 
elevernas uppfattningar i dessa årskurser. Med utgångspunkt av det vi har önskat studera, har 
intervjuerna med pedagogerna genomförts med klasslärarna, eftersom dessa personer har stor 
del av undervisningen med eleverna. Vid observationerna med observationsschema har vi valt 
att observera endast en flicka och en pojke i de respektive skolklasserna, då vi har ansett att 
det är svårt att iaktta en hel grupp. Urvalet av dessa elever har skett av oss. I skolklass 1 har 
urvalet en flicka och pojke inträffat vid den första kontakten med skolklassen, innan en första 
uppfattning om eleverna har bildats. I skolklass 2 har urvalet skett efter att man har 
medvetandegjorts om elevernas ålder. Detta med anledning av att sexåringarna inte deltog i 
undersökningen. 
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Material 
 
Enkätformulär till eleverna (bilaga 1).  
Intervjufrågor till lärarna (bilaga 2).  
Observationsschema (bilaga 3) och penna för ifyllande av detta. 
Loggbok (bilaga 4) 
Bandspelare vid intervjutillfällena. 
 
 
Genomförande 
 
Den empiriska undersökningen har genomförts i två skolklasser, vid två skolor i Luleå 
kommun. I den empiriska undersökningen har det ingått enkät, intervjuer och observationer. 
Enkäten har genomförts med eleverna för att studera deras uppfattningar om hur lärarens 
uppmärksamhet i form av samtal, tillsägelser och hjälp fördelas mellan flickor och pojkar i 
klassrummet. För att få helhetsperspektiv på elevernas uppfattningar, har intervjuerna utförts 
med lärarna i de respektive skolklasserna. Vid observationerna har ett observationsschema 
använts, ett för vardera skolklass, för att observera interaktionen mellan en flicka och läraren 
respektive en pojke och läraren. Vi har också utfört observationer genom att ha använt oss av 
loggbok. Vi har i loggboken antecknat några intryck på könsmönstret i hela gruppen i de två 
skolklasserna. Den empiriska undersökningen har genomförts vid två tillfällen, fördelat på två 
dagar. Vi har delat upp oss och genomfört undersökningen i varsin skolklass, på grund av att 
vi båda har haft deltidsarbeten vid sidan om detta examensarbete. Tanken inför 
undersökningen var att vi vid första tillfället skulle ha presenterat och bekantat oss med såväl 
elever som klassläraren, för att de skulle ha möjlighet att bli tryggare med oss samt att 
intervjun med lärarna också skulle ha genomförts vid det här första tillfället. Vid det andra 
tillfället skulle enkäten med elever ha genomförts samt observationer. Vi har emellertid fått 
anpassa upplägget och de olika mätmetoderna av den empiriska undersökningen utifrån 
skolklassernas verksamhet. I skolklass 1 har enkät och observationer med observationsschema 
och loggbok utförts med eleverna under första dagen och intervjun har genomförts vid det 
andra tillfället. I skolklass 2 har enkäten utförts vid det första tillfället och vid andra tillfället 
har intervjun och observationerna genomförts. 
 
 
Genomförandet vid enkät 
 
Enkäten med elever i de två skolklasserna, har genomförts vid ett lektionspass i klassrummet. 
Vid utförandet av enkäten har ett enkätformulär använts (bilaga 1). Tillvägagångssättet har 
varit att vi först har inlett med att ge förklaringar om vad en enkät är och instruera hur 
formuläret ifylls. Varje fråga har därefter blivit läst och förklarad för eleverna och de har 
självständigt besvarat en fråga i taget. Eleverna har innan enkäterna utförts, informerats om att 
deras identitet endast påvisas med könsbenämning. Enkäten i de två skolklasserna varierade i 
längd mellan 20-30 minuter 
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Genomförandet vid intervjuer 
 
Intervjuerna med lärarna har genomförts i skolan efter att lektionerna har avslutats. 
Intervjuerna har utförts i ett närliggande rum, där endast intervjuaren och läraren har befunnit 
sig. Vid intervjuerna har ett frågeformulär använts (bilaga 2). För att dokumentera det som har 
sagts, har en bandspelare använts. Vi har då haft en bättre möjlighet att koncentrera oss på det 
intervjupersonerna har svarat, eftersom vi annars kunde ha missat att nedteckna det 
intervjupersonerna har sagt. Lärarna som blev intervjuade, har inte före intervjutillfället fått se 
frågorna som ställdes till dem. Det eftersom de då medvetet eller omedvetet, eventuellt till 
viss del skulle konstruera sina svar. Vi har emellertid meddelat lärarna innan intervjutillfället, 
att intervjun skulle handla om flickor och pojkar och interaktionen med läraren om hur de 
uppmärksammas av läraren vid samtal, tillsägelser och hjälp. Vi har också innan 
intervjutillfället delgett lärarna hur intervjuerna ska bearbetas och informerat dem att endast vi 
kommer att ta del av bandinspelningen och i rapporten kommer lärarna inte nämnas med 
namn. De två intervjuerna varierade i längd mellan 15-30 minuter.  
 
 
Genomförandet vid observationer 
 
Observationerna vid de två skolklasserna har genomförts i klassrummet under ett lektionspass, 
och har pågått i 45 minuter. Lektionspassets ämne har varit svenska i skolklass 1 och 
matematik i skolklass 2. Observatören har varit närvarande i klassrummet synlig för eleverna 
och har inte deltagit i undervisningen. Vid observationerna har det i de respektive klasserna 
använts ett observationsschema (bilaga 3) och loggbok (bilaga 4). Inför observationerna har vi 
inte meddelat lärarna i klasserna, om vilken pojke och flicka som har valts. Detta eftersom 
lärarna eventuellt medvetet eller omedvetet skulle ha uppmärksammat dessa elever mer eller 
mindre, än vad de vanligtvis gör. I loggboken har vi antecknat några intryck som visar 
könsmönstret för hela gruppen i båda skolklasserna. 
 
 
Bearbetning och analys 
 
Vid enkäten bearbetades enkätfrågorna klassvis, genom att varje fråga behandlades för att se 
hur många flickor respektive pojkar som har svarat vid varje svarsalternativ. Vi har summerat 
detta skriftligt och har därefter utformat stapeldiagram. Av detta har vi analyserat elevernas 
uppfattning om hur lärarens uppmärksamhet i form av samtal, tillsägelser och hjälp fördelas 
mellan flickor och pojkar i klassrummet. Intervjuerna har först skrivits ut ordagrant i sin 
helhet. Vid några enstaka tillfällen har vi sammanfattat en del svar, då det inte har varit 
relevant för vår undersökning. Vi har redogjort för de intervjufrågor som har varit relevanta 
för vår undersökning. Intervjuerna med pedagogen och enkäten med eleverna har analyserats 
för att undersöka om det läraren har ansett, har motsvarat med elevernas egna uppfattningar. 
De genomförda observationerna har bearbetats genom att vi först har sammanställt hur mycket 
flickan respektive pojken har uppmärksammas vid de olika observationsmomenten. Ett 
stapeldiagram för flickan och pojken i de respektive klasserna har därefter utformats och vi 
har analyserat detta. Vi har också tittat på interaktionen mellan läraren och eleverna som vi 
observerat i jämförelse med enkäten med elevernas uppfattning och intervjuerna med 
pedagogen. Av datamaterialet från de två undersökningsgrupperna har vi slutligen gjort en 
sammanfattning för att se olikheter och likheter i de olika undersökningsgrupperna. 
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Resultat 
 
Vi har valt att presentera resultatet klassvis. Skolklassen i årskurs 3 med elever och lärare 
benämns som skolklass 1 och den åldersblandade skolklassen och lärare benämns som 
skolklass 2. Resultatet av enkäten presenteras med löpande text samt också med diagram och 
presentationen av enkäten avslutas med en sammanfattning. Intervjuerna redovisas i löpande 
text. Observationerna med observationsschema uppvisas med diagram och observationerna i 
form av loggbok presenteras med löpande text. För att ge en helhetsbild av resultatet i de 
respektive skolklasserna så sammanfattas enkäten, intervjuer och observationer i slutet av de 
klassindelade redovisningarna. Sist i resultatet gör vi en jämförande sammanfattning i de 
respektive skolklasserna på likheter och skillnader i elevernas uppfattningar om hur lärarens 
uppmärksamhet i form av samtal, tillsägelser, och hjälp fördelas mellan flickor och pojkar. 
 
 
Skolklass 1: Resultat av enkät 
 
Den första enkätfrågan (bilaga 5:1) har hänsyftat till att undersöka när eleverna ur ett 
genusperspektiv tycker att de får hjälp av läraren i klassrummet. Mer än hälften av flickorna 
och mer än hälften av pojkarna har ansett att detta har inträffat ofta. Några flickor och pojkar 
anser att det sker alltid. En flicka och en pojke tycker att de ibland får hjälp av läraren i 
klassrummet.  
 
Den andra enkätfrågan (bilaga 5:2), den tredje enkätfrågan (5:3) och fjärde enkätfrågan (bilaga 
5:4) har avsett att undersöka elevernas uppfattningar om när läraren pratar i klassrummet med 
eleverna ur ett genusperspektiv. Alla flickor och de flesta av pojkarna har redogjort för att 
läraren pratar med dem i klassrummet när de räcker upp handen. Några pojkar tycker att 
läraren pratar med dem i klassrummet när de pratar för mycket. Angående när läraren pratar 
med flickorna i klassrummet, anser alla flickor och mer än hälften av pojkarna att det sker när 
flickorna räcker upp handen. Några av pojkarna menar att läraren pratar med flickorna när de 
pratar för mycket och en pojke menar att det sker när flickorna stör någon annan klasskamrat. 
Beträffande när läraren pratar med pojkarna i klassrummet, anser de flesta av flickorna och 
pojkarna att det inträffar när pojkarna pratar för mycket i klassrummet. Några pojkar tycker att 
det sker när pojkarna räcker upp handen och en flicka tycker att läraren pratar med pojkarna 
när de stör någon annan klasskamrat.  
 
Den femte enkätfrågan (bilaga 5:5), den sjätte enkätfrågan (bilaga 5:6) samt också den sjunde 
enkätfrågan (bilaga 5:7) har för avsikt att undersöka ur ett genusperspektiv om eleverna i 
klassrummet får prata lika ofta, får prata lika ofta med läraren och om eleverna får lika mycket 
hjälp av läraren. Alla flickor och mer än hälften av pojkarna anser att pojkar får prata lika ofta 
i klassrummet som flickor. Några pojkar tycker att pojkar får prata mindre än flickorna i 
klassrummet. De flesta av flickorna och pojkarna menar att pojkar får prata lika ofta med 
läraren i klassrummet som flickor. En flicka och en pojke tycker att pojkar får prata mindre i 
klassrummet än flickor. Angående det om pojkar får lika mycket hjälp av läraren som flickor, 
anser de flesta av flickorna och att alla pojkarna att så är fallet. Några flickor tycker emellertid 
att pojkar får mindre hjälp än flickor av läraren i klassrummet. 
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Den åttonde enkätfrågan har bestått av ett påstående har avsett att undersöka om eleverna ur 
ett genusperspektiv anser att ett kön får mer uppmärksamhet än ett annat i klassrummet. 
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Figur 1  Jag tycker pojkar får mer uppmärksamhet av läraren i klassrummet än flickor. 
 
I figur 1 kan man se att de flesta av flickorna och pojkarna håller lite med om att pojkar får 
mer uppmärksamhet av läraren. Några flickor och en pojke håller inte alls med och en pojke 
håller med delvis om att pojkar får mer uppmärksamhet av läraren än flickor. 
 
 
Sammanfattning av enkät 
 
Resultat av enkäten i skolklass 1 visar att elevernas uppfattning om hur lärarens 
uppmärksamhet i form av samtal, tillsägelser och hjälp fördelas relativt jämt mellan flickor 
och pojkar i klassrummet. De flesta av flickorna och pojkarna redogör för liknande 
uppfattningar om att de får hjälp av läraren i klassrummet alltid, ofta och ibland. Majoriteten 
av både flickor och pojkar anser att flickor och pojkar får prata lika ofta i klassrummet, får 
prata lika ofta med läraren i klassrummet samt att pojkar och flickor får lika mycket hjälp av 
läraren i klassrummet. Flickorna och pojkarna har liknande uppfattningar om när läraren 
pratar med dem i klassrummet. Majoriteten av flickorna och pojkarna anser att det sker när de 
räcker upp handen. 
 
 
Skolklass 1: Resultat av intervju 
 
Vid intervjun fick läraren besvara fyra inledande bakgrundsfrågor (fråga 1-4 bilaga 2) innan 
de fyra kärnfrågorna (fråga 5-8 bilaga 2) om fördelning av uppmärksamhet i klassrummet. På 
den första kärnfrågan ville vi veta om läraren anser att klassrumssituationen är jämställd 
mellan flickor och pojkar hur de uppmärksammas av läraren. Enligt läraren är den jämställd 
på så sätt att hon ser eleverna som elever och inte som en ”tyst” flicka eller en ”busig” pojke. 
Hon anser att hon är observant på detta. Vid frågan om hur läraren tycker att 
uppmärksamheten fördelas mellan könen så upplever hon att hon framhäver de ”tysta” 
flickorna för att de ska bli mer spontana och inte känna att de alltid måste göra allting rätt och  
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därmed ta för sig mer i klassrummet. Vi var även intresserade av att få veta om läraren märker 
att hon uppmärksammar flickor och pojkar olika i klassrummet. Läraren tycker att hjälpen 
fördelas lika, oavsett om de är pojkar eller flickor. De får den hjälp de behöver efter de behov 
eleverna har. Om ett barn pratar mycket och då särskilt några av pojkarna får de en form av 
uppmärksamhet i och med att de ”tystas” ner eftersom hon anser dem störande för den övriga 
gruppen. Hon upplever att denna form av uppmärksamhet är negativ. Läraren fick även 
tillägga om det var något vi glömt att fråga som rör ämnet uppmärksamhet. På grund av 
hennes 30 år långa yrkeserfarenhet tycker hon att flickor och pojkar börjar närma sig varandra 
och att flickorna är mer självsäkra nu och kan ta för sig mer i skolan än då hon började arbeta 
som lärare. Detta upplever hon positivt. 
 
 
Skolklass 1: Resultat av observationer av en flicka och pojke 
 
Observationer med observationsschema 
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Figur 2 Tillfällen när en flicka och en pojke har uppmärksammats av läraren 
 
Det framgår i figur 2 att pojken har begärt lärarens uppmärksamhet genom att räcka upp 
handen eller tilltala läraren vid fler tillfällen än flickan Det framgår också att pojken har fått 
uppmärksamhet efter att ha begärt detta genom handuppräckning eller tilltal vid nio av tio 
tillfällen. Flickan har uppmärksammats av läraren vid de två tillfällen som hon har begärt 
lärarens uppmärksamhet. Figuren visar även att pojken fått lärarens uppmärksamhet utan att 
ha påkallat den genom att störa en kamrat eller ägnat sig åt annat i undervisningen. Det har 
inte inträffat vid något tillfälle för flickan. Varken pojken eller flickan har fått lärarens 
uppmärksamhet utan att ha begärt detta när de har lyssnat på läraren och följt med i 
undervisningen. 
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Observationer med loggbok 
 
Intryck av observationen av skolklassen, som pågick under en eftermiddagssamling, visar inte 
att pojkar eller flickor får mer uppmärksamhet. Det är istället vissa elever som 
uppmärksammas mer eller mindre. Några pojkar respektive flickor får mer uppmärksamhet 
via samtal eller tillsägelser. Några flickor och pojkar uppmärksammas inte alls. En pojke 
begär mer uppmärksamhet än de övriga eleverna och får det också vid flera av tillfällena. De 
elever som sitter längre fram i klassrummet, närmare läraren och hennes kateder får mer 
uppmärksamhet än de som sitter längre bak i klassrummet. Detta gäller både flickor och 
pojkar. Observationerna av könsmönstret i hela gruppen, ger intryck av att både flickor och 
pojkar verkar relativt jämställda ur ett genusperspektiv när det gäller uppmärksamhet efter 
frekvens, men inte på grund av orsak (bilaga 4). 
 
 
Skolklass 1: Sammanfattning av enkät, intervju och observationer 
 
Resultat av enkäten vid skolklass 1 visar att elevernas uppfattning om hur lärarens 
uppmärksamhet i form av samtal, tillsägelser och hjälp fördelas relativt jämt mellan flickor 
och pojkar i klassrummet. Majoriteten av flickornas och pojkarnas uppfattningar är att de 
uppmärksammas av läraren i klassrummet, när de räcker upp handen. Intervjuerna med läraren 
visar att klassen är relativt jämställd ur ett genusperspektiv. Vissa elever uppmärksammas mer 
eller mindre men det har gällt både flickor och pojkar. Observationen med 
observationsschema av en flicka och en pojke visar att pojken har fått mer uppmärksamhet av 
läraren i klassrummet. Loggboken över intryck på hela gruppen redogör att lärarens 
uppmärksamhet i form av samtal, tillsägelser och hjälp fördelas relativt jämt mellan flickor 
och pojkar i klassrummet.  
 
 
Skolklass 2: Resultat av enkät 
 
Den första enkätfrågan (bilaga 6:1) har avsett att undersöka när eleverna ur ett 
genusperspektiv tycker att de får hjälp av läraren i klassrummet. De flesta av flickorna och en 
pojke anser att det alltid inträffar. Hälften av pojkarna och en flicka tycker att de ofta får hjälp 
av läraren i klassrummet medan några pojkar och en flicka tycker att det sker ibland. 
 
Den andra enkätfrågan (bilaga 6:2), den tredje enkätfrågan (bilaga 6:3) och den fjärde 
enkätfrågan (bilaga 6:4) har haft för avsikt att undersöka när eleverna tycker att läraren pratar 
med eleverna i klassrummet ur ett genusperspektiv. De flesta av flickorna och de flesta 
pojkarna anser att läraren pratar med dem när de räcker upp handen. Några flickor menar att 
det sker när de pratar för mycket. En pojke och en flicka tycker att läraren pratar med dem när 
de är tysta och en pojke anser det sker när han stör någon annan klasskamrat. Beträffande när 
läraren pratar med flickorna i klassrummet, anser de flesta pojkarna och några flickor att det 
inträffar när flickorna räcker upp handen. En flicka och en pojke menar att läraren pratar med 
flickorna när de stör någon annan klasskamrat och en flicka anser att det sker när flickorna är 
tysta. Angående när läraren pratar med pojkarna i klassrummet, tycker de flesta av flickorna 
att det inträffar när pojkarna stör någon annan klasskamrat. Det flesta av pojkarna och några 
flickor anser att läraren pratar med pojkarna i klassrummet när de räcker upp handen. En 
pojke tycker att läraren pratar med pojkarna när de pratar för mycket. 
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Den femte enkätfrågan (6:5), den sjätte enkätfrågan (bilaga 6:6) samt den sjunde enkätfrågan 
(bilaga 6:7) har hänsyftat till att undersöka om eleverna i klassrummet ur ett genusperspektiv 
får prata lika ofta, får prata lika ofta med läraren och om eleverna får lika mycket hjälp av 
läraren. De flesta av pojkarna och flickorna anser att pojkar får prata lika mycket i 
klassrummet som flickor. En flicka menar att pojkarna får prata mer och en pojke menar att 
pojkar får prata mindre i klassrummet. Angående om pojkar och flickor får prata lika ofta med 
läraren i klassrummet, tycker flesta av flickorna och alla pojkar att det är så. Några flickor 
tycker att pojkar får prata mer med läraren i klassrummet än flickor. Beträffande om pojkar 
och flickor får lika mycket hjälp av läraren i klassrummet, menar de flesta av flickorna och 
alla pojkar att så är fallet. Några flickor anser att pojkar får mindre hjälp av läraren i 
klassrummet än flickor. 
 
Den åttonde enkätfrågan har bestått av ett påstående med intention att undersöka om eleverna 
ur ett genusperspektiv anser att ett kön får mer uppmärksamhet än ett annat i klassrummet. 
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Figur 3  Jag tycker pojkar får mer uppmärksamhet av läraren i klassrummet än flickor. 
 
Det framgår i figur 3 att den största andelen av flickorna och en pojke håller med helt om att 
pojkar får mer uppmärksamhet av läraren i klassrummet än flickor Några av flickorna och 
hälften av pojkarna håller inte med om detta. Några pojkar håller lite med om att pojkar får 
mer uppmärksamhet än flickor. 
 



 20 

 

Sammanfattning av enkät 
 
Resultatet av enkäten i skolklass 2 visar likheter i elevernas uppfattningar om hur lärarens 
uppmärksamhet i form av samtal, tillsägelser och hjälp fördelas mellan flickor och pojkar i 
klassrummet. Resultatet av enkäten uppvisar emellertid också att elevernas uppfattningar 
skiljer sig åt. Majoriteten av flickor och pojkar anser att flickor och pojkar får prata lika 
mycket i klassrummet, prata lika mycket med läraren i klassrummet och får lika mycket hjälp i 
klassrummet. Samtidigt anser de flesta av flickorna att pojkarna får mer uppmärksamhet av 
läraren än flickorna, vilket inte de flesta av pojkarna anser. Elevernas uppfattningar visar 
också skillnad i hur de får hjälp av läraren i klassrummet, genom att majoriteten av flickorna 
redogör att de alltid får hjälp och pojkarna tycker att de får hjälp ofta och ibland. Flickorna 
och pojkarnas uppfattningar skiljer sig åt, när läraren pratar i klassrummet med pojkarna. 
Flickorna anser att det sker när pojkarna stör en annan klasskamrat medan pojkarna menar att 
det sker när de räcker upp handen. Om när läraren pratar i klassrummet med flickor, finns det 
skillnader i det flickorna redogör, medan majoriteten av pojkarna anser att det sker när 
flickorna räcker upp handen. 
 
 
Skolklass 2: Resultat av intervju  
 
Som vid intervjun i skolklass 1 fick även denna lärare besvara fyra bakgrundsfrågor (fråga 1-4 
bilaga 2) och fyra kärnfrågor (fråga 5-8 bilaga 2). På den första kärnfrågan ville vi veta om 
läraren anser att klassrumssituationen är jämställd mellan flickor och pojkar om hur de 
uppmärksammas av läraren. Läraren upplever att flera av pojkarna i hennes grupp kräver 
uppmärksamhet och därmed får det för att det ska bli lugnt i gruppen. Vid frågan om hur 
läraren anser att uppmärksamheten fördelas mellan pojkar och flickor i klassrummet, tycker 
hon att flickor behöver få stöd att förstå att de inte alltid måste vara så duktiga och klara av 
allt och därmed inte ber om hjälp. Eftersom läraren arbetar i ett arbetslag, med ibland en 
förskollärare och en fritidspedagog, känner hon att eleverna får positiv uppmärksamhet genom 
att hon oftast hinner gå runt och fråga eleven hur det går även om de inte självmant bett om 
hjälp. Vi var också intresserade att få reda på om läraren märker att de uppmärksammar pojkar 
och flickor olika i klassrummet. Läraren tycker att flickor inte kräver uppmärksamhet på 
samma sätt som pojkar. Uppmärksamheten pojkarna får är att de lugnas ner, för att inte skapa 
oro i den övriga gruppen. Läraren fick tillägga om det var något vi glömt att fråga om som rör 
ämnet uppmärksamhet. Hon anser att det är av största vikt att flickor som är framåt och 
spontana, får stöd att fortsätta att vara det. Samt också att uppmärksamma de tysta flickorna. 
Läraren tycker, oavsett om de är pojkar är flickor, så har alla rätt att få uppmärksamhet och 
hjälp utifrån deras behov. 
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Skolklass 2: Resultat av observationer av en flicka och en pojke 
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Figur 4 Tillfällen när en flicka och en pojke har uppmärksammats av läraren 
 
Det framgår i figur 4 att pojken har begärt lärarens uppmärksamhet genom att räcka upp 
handen och tilltala läraren vid fler tillfällen än flickan Det framgår också att pojken har fått 
uppmärksamhet efter att ha begärt det genom handuppräckning eller tilltal vid fem av sex 
tillfällen. Flickan har uppmärksammats av läraren vid tre av fyra tillfällen som hon har begärt 
lärarens uppmärksamhet. Figuren visar även att pojken vid fler tillfällen än flickan har fått 
lärarens uppmärksamhet utan att begära den, när de har lyssnat på läraren och följt med i 
undervisningen. Flickan och pojken har vid lika många tillfällen fått lärarens uppmärksamhet 
utan ha påkallat den genom att störa kamrat eller ägnat sig åt annat i undervisningen.  
 
 
Observationer med loggbok  
 
Intryck från observationen av hela skolklassen, som pågick under en morgonsamling, är att 
både flickor och pojkar upplevs som tämligen jämställda. Det fanns några flickor respektive 
pojkar som fick mer uppmärksamhet av läraren efter att ha begärt den. Dock fick ingen av 
barnen tillsägelser på grund av att de stört klasskamraterna. En skillnad som gick att se var att 
några av flickorna fick uppmärksamhet av läraren, trots att de inte räckt upp handen eller 
spontant tilltalat läraren. En flicka uppmärksammades genom att bli tillsagd att dela ut papper 
till de övriga klasskamraterna (bilaga 4). 
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Skolklass 2: Sammanfattning av enkät, intervju och observationer 
 
Resultatet av enkäten vid skolklass 2, visar att elevernas uppfattningar om hur lärarens 
uppmärksamhet i form av samtal, tillsägelser och hjälp fördelas jämt mellan flickor och pojkar 
i klassrummet. Samtidigt anser majoriteten av flickorna att pojkarna får mer uppmärksamhet 
av läraren än flickorna, vilket inte pojkarna redogör för. Resultatet visar också på olikheter ur 
ett genusperspektiv i elevernas uppfattningar kring hur mycket flickor och pojkar får hjälp i 
klassrummet av läraren, samt skillnader i elevernas uppfattningar om när läraren pratar i 
klassrummet med eleverna. Intervjuerna med pedagogen visar att klassen är relativt jämställd, 
men också att vissa flickor och pojkar uppmärksammas mer eller mindre än andra elever. 
Observationerna av en flicka och en pojke, redovisar att pojken har fått mer uppmärksamhet 
av läraren i klassrummet. Loggboken över intryck på hela gruppen visar att lärarens 
uppmärksamhet i form av samtal, tillsägelser och hjälp har fördelats tämligen jämt mellan 
eleverna. 
 
 
Jämförande sammanfattning på elevers uppfattningar, skolklass 1 och 
skolklass 2   
 
I resultatet av enkäten överensstämmer elevernas uppfattningar i skolklass 1 och skolklass 2, 
att flickor och pojkar får prata lika mycket i klassrummet, att flickor och pojkar får prata lika 
mycket med läraren i klassrummet samt att flickor respektive pojkar får lika mycket hjälp i 
klassrummet. Enkäten i skolklass 1 och skolklass 2 visar också på olikheter mellan eleverna. I 
skolklass 1 är elevernas uppfattningar relativt jämt fördelade ur ett genusperspektiv om när de 
får prata med läraren i klassrummet och hur eleverna anser att det får hjälp av läraren i 
klassrummet. Däremot i skolklass 2 visar eleverna på olikheter ur ett genusperspektiv, när 
flickor och pojkar får prata med läraren i klassrummet och hur eleverna anser att det får hjälp 
av läraren i klassrummet. Vidare redogör majoriteten av flickorna i skolklass 2, att pojkarna 
får mer uppmärksamhet av läraren än flickorna, vilket inte pojkarna anser.  
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Diskussion 
 
Validitet 
 
Vi anser att våra mätmetoder med enkät, intervjuer och observationer har varit de mest 
lämpliga att använda oss av, med anledning av tidsperspektivet, samt också det vi avsett att 
undersöka, det vill säga elevers uppfattningar om hur lärarens uppmärksamhet i form av 
samtal, tillsägelser och hjälp fördelas i klassrummet. Vi tycker att vi har fått vårt syfte 
besvarat av enkäten och observationerna. Däremot har inte intervjuerna motsvarat 
syftesformuleringen. Vi anser dock att intervjuerna med klasslärarna har varit viktiga för att få 
ett helhetsperspektiv. Detta ger en bättre inblick i det som eleverna upplever, genom att också 
ha lärarnas perspektiv på om klassrumssituationen är jämställd, hur uppmärksamheten 
fördelas mellan flickor och pojkar, samt om flickor och pojkar uppmärksammas på olika sätt. 
 
 
Reliabilitet 
 
Hade vi haft möjlighet att genomföra vår empiriska undersökning under fler dagar, kunde vår 
undersökning ha gett ett ännu mer tillförlitligt resultat. Vi anser också att ett större underlag 
med försökspersoner vid enkäten, intervjuerna och observationerna skulle göra resultatet mer 
tillförlitligt. Det har dock inte varit möjligt att genomföra undersökningen under fler dagar på 
grund av skolklassernas redan inplanerade verksamhet. Det har inte heller varit genomförbart 
beroende på våra respektive deltidsjobb, trots att vår prioritet har varit det här examensarbetet. 
Vid den empiriska undersökningen har eleverna och lärarna varit mycket tillmötesgående och 
de har visat ett stort intresse att delta. Vid enkäterna och observationerna har 
försökspersonerna varit jämt fördelade könsmässigt. Däremot har intervjupersonerna enbart 
bestått av kvinnor, vilket kan ha påverkat resultatet. Med manliga lärare kanske vi kunde ha 
erhållit ett annat resultat. Att vi har delat upp oss och genomfört den empiriska 
undersökningen i varsin skolklass, kan ha medfört att vi har utfört vissa saker olika, trots att vi 
inför undersökningen noga har planerat upplägget. Vi anser dock inte att det har inverkat 
negativt på vår empiriska undersökning, eftersom enkätformuläret, intervjufrågor och 
observationsschemat i de olika mätmetoderna har sett likadana ut, samt att vi även har haft en 
tydlig inplanerad struktur. Anteckningarna i loggboken kunde däremot ha påverkat resultatet 
men vid sammanställningen har det visat sig att vi har gjort observationerna mycket lika, 
vilket innebär att resultatet inte har påverkats. 
 
Vi anser att enkäten har varit den mest tillförlitiga mätmetoden i jämförelse med de övriga 
mätmetoderna, observationer och intervjuer. Detta eftersom enkäten har ett större underlag 
med försökspersoner och även att frågorna har gett ett mer utförligt resultat. Vi har anpassat 
våra enkätfrågor till barnens ålder för att de bättre skulle kunna förstå frågorna med de olika 
svarsalternativen. Däremot kunde svarsalternativet ”vet ej” ha funnits med för att inte barnen 
skulle känna sig tvungna att svara på ett specifikt alternativ. Detta kunde ha inneburit ett annat 
resultat på enkät undersökningen. Vid genomförandet av intervjuerna, visade det sig att 
frågorna har varit relativt lika vilket lärarna också uttryckte. Intervjufrågorna kunde ha varit 
mer utförliga och därmed mer åskådliga, för att på så sätt undvika eventuella oklarheter. 
Likheten på intervjufrågorna kunde ha inverkat negativt på vår undersökning men då 
frågornas resultat väl överensstämmer med det övriga resultatet, anser vi att det inte har 
inverkat negativt. Lärarna har fått möjlighet att själva formulera sina egna svar vid 
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intervjutillfällena. Detta blev enklare eftersom vi använt oss av bandspelare vid de båda 
intervjuerna så att inga väsentliga åsikter skulle förbises. Vid observationerna visste inte 
lärarna i förväg vilka elever vi skulle observera. Vårt urval har därmed inte påverkat 
observationernas tillförlitlighet. Det vi har eftersträvat att undersöka, kan dock ha inverkat vid 
observationerna, eftersom lärarna har varit medvetna om vad vi ville studera i vår empiriska 
undersökning. Med tanke på att vi har genomfört observationerna vid ett tillfälle, kan såväl 
svenska lektionens (skolklass 1) som matematik lektionens (skolklass 2) ämne och innehåll ha 
inverkat på resultatet. Kanske skulle vi ha erhållit ett annat resultat om vi observerat vid ett 
annat lektionstillfälle i de respektive klasserna. Vi anser att fler observationer under en längre 
tid skulle ha gett ett mer tillförlitligt resultat angående detta.  
 
 
Resultatdiskussion  
 
Vårt resultat av enkäten i de två skolklasserna, visar att elevers uppfattningar om hur lärarens 
uppmärksamhet i form av samtal, tillsägelser och hjälp fördelas relativt jämnt mellan flickor 
och pojkar i klassrummet, men att anledningen är olika när eleverna uppmärksammas av 
läraren i klassrummet. Denna skillnad kan vi dels urskilja i elevernas uppfattningar mellan de 
två skolklasserna, samt också ur ett genusperspektiv i skolklass 2. Vi fann också i skolklass 2 
att även om elevernas uppfattningar är att de är tämligen jämställda, anser flickorna att 
pojkarna uppmärksammas mer av läraren än flickorna, vilket pojkarna inte redogör för.  
 
Resultatet av enkäten visar att elevernas uppfattningar överensstämmer i stor del med det som 
lärarna utrycker vid intervjuerna, att skolklasserna är relativt jämställda när det gäller 
uppmärksamhet från läraren, samt att de elever som uppmärksammas mer än övriga elever 
inte beror på ett specifikt kön. I både skolklass 1 och skolklass 2 visar dock resultatet av 
intervjuerna med lärarna att pojkarna uppmärksammas mer för att få ett lugn i klassen, vilket 
motsäger det föregående resultatet som enkäten redovisar. Den här uppmärksamheten som 
pojkarna får anser vi är negativ, eftersom läraren medvetet eller omedvetet uppmärksammar 
pojkarna genom att tysta ner dem efter att de har stört och dominerat i klassrummet. Vi tror att 
i vissa av de här tillfällena, har pojkarna själva medvetet eller omedvetet valt att begära 
lärarens uppmärksamhet genom det här tillvägagångssättet, på grund av att det är ett sätt att få 
uppmärksamhet, trots att den är negativ. Angående den här uppmärksamheten som pojkarna 
får, reflekterar vi om det är detta som flickorna i skolklass 2 upplever, när de flesta av dem 
redogör för att pojkarna uppmärksammas mer. Trots att de samtidigt också skildrar, att flickor 
och pojkar får prata lika mycket i klassrummet, prata lika mycket med läraren och får lika 
mycket hjälp av läraren i klassrummet.  
 
Vid intervjuerna har läraren i skolklass 1 och läraren i skolklass 2, beskrivit att de försöker 
stärka de tysta flickorna och tysta ner de elever som kräver mer uppmärksamhet och då 
särskilt pojkarna. Läraren i skolklass 2 nämnde också att hon uppmärksammar de starka 
flickorna så att det uppmuntras att fortsätta vara det. Vi anser att det tyder på att lärarna i detta 
avseende inte motsvarar det Einarsson och Granström (1995) har sagt i tidigare forskning, att 
lärarnas sätt att bemöta flickor och pojkar stämmer överens med de traditionella 
könsrollsförväntningarna i samhället. Vi tycker att det är mycket positivt att elevernas 
uppfattningar i skolklass 1 och också till stor del i skolklass 2, visar att lärarens 
uppmärksamhet vid samtal, tillsägelser och hjälp fördelas tämligen jämnt mellan flickor och 
pojkar i klassrummet. Detta ger oss en känsla av att lärarna ändå är medvetna om hur viktiga 
de är i formandet av genus. Denna medvetenhet hos lärarna, anser vi kan anknytas till det 
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Tallberg Broman (2002) hävdat i tidigare forskning om att lärarna är betydelsefulla aktörer i 
formandet av genus. Vidare ger det oss även intryck av att lärarna är medvetna om det som 
skollagen markerar, att de som verkar inom skolan ska främja jämställdhet mellan könen. 
Samt också att lärarna är medvetna om det skolans läroplan poängterar, att motverka 
traditionella könsmönster. Parallellt med detta visar vårt resultat av intervjuerna, att den 
uppmärksamhet som pojkarna får som grupp, är ett resultat av att de stör och dominerar 
klassrummet. Vi anser att detta visar på nödvändigheten i ett medvetet genuspedagogiskt 
förhållningssätt. 
 
Observationerna med loggbok ger en liknade bild som elevernas uppfattningar och angående 
det lärarna uttrycker att ett kön inte får mer uppmärksamhet än ett annat, utan att det istället är 
vissa elever som får mer eller mindre uppmärksamhet. Observationerna med 
observationsschema har dock visat skillnader i jämförelse med de andra mätmetoderna. Vid 
dessa observationer har vi tydligt kunnat se i både skolklass 1 och i skolklass 2, att pojken har 
fått mer uppmärksamhet av läraren än flickan. Detta överensstämmer med tidigare forskning 
där Einarsson och Granström (1995) har beskrivit att pojkar står för de flesta av de totala 
kontakterna mellan lärare och elev. Vilket vårt resultat visar vid observationerna med 
observationsschemat. Det redovisar dock inte de övriga mätmetoderna. Att det är en sådan 
tydlig skillnad med observationsschemat i jämförelse med de andra mätmetoderna i vår 
empiriska undersökning, tror vi kan bero på att vårt urval av flickan och pojken, är pojken en 
av de elever som uppmärksammas mer och flickan hör till elever som uppmärksammas 
mindre. Detta är något som beskrivs i tidigare forskning där, Einarsson och Hultman (1984) 
anser att hur mycket som en elev pratar i klassrummet under en skoldag är olika fördelat bland 
flickor och pojkar. I varje klass finns en liten grupp elever, flickor respektive pojkar, som 
pratar mycket och det finns även en liten grupp som knappt aldrig säger någonting offentligt, 
främst flickor men också någon pojke i klassen. 
 
Einarsson och Granström (1995) samt Tallberg Broman (2002) säger i tidigare forskning att 
pojkar får mer utrymme än flickor och de ger mer kommentarer och ställer oftare frågor som 
är relaterade till undervisningen, än vad flickor gör. Detta är särskilt markant i de klasser där 
pojkar har en mer framträdande position än vad flickor har. Det finns dock flickor i vissa 
klasser som är mer framträdande än vad pojkarna är. I de klasser som flickorna tar mer plats 
varierar könsrollsmönstren med ämnet som undervisas. Vi har tidigare nämnt i reliabilitet att 
ett annat ämne kanske skulle ha visat ett annat resultat i observationerna av 
observationsschemat som nu visar att pojkarna fick mer uppmärksamhet av läraren. Detta som 
tidigare forskning säger visar både på likheter och skillnader i jämförelse med resultatet i vår 
empiriska undersökning. Tidigare forskning motsvarar inte vårt resultat som redovisar att 
elevernas uppfattningar är att ett specifikt kön inte tar mer plats klassrummet. Emellertid 
överensstämmer tidigare forskning med vårt resultat som också redovisar att anledningarna är 
olika till att eleverna uppmärksammas. 
 
Resultatet av observationer med loggbok i skolklass 2 visar att en flicka uppmärksammats 
genom att bli tillsagd att hjälpa till att dela ut papper. Att flickor uppmärksammas genom att 
hjälpa läraren redogörs i tidigare forskning. Einarsson och Hultman (1984) menar att flickor 
vid sidan om sin elevroll ofta agerar ”hjälplärare” Det är också något som Berge beskriver 
(1999) i Öhrn (2002). Att det är så, tror vi beror på det traditionella bemötandet av flickor och 
pojkar. Vi kan dock inte dra någon slutsats i vår undersökning eller generalisera detta, 
eftersom vi endast har observerat det vid ett tillfälle och endast en elev. Vi vet inte om det är 
ett återkommande mönster att flickorna hjälper till i den här skolklassen eller om det är jämt 
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fördelat mellan flickor och pojkar. Vi tycker det är intressant att se att även forskningen i vår 
empiriska undersökning beskriver detta.  
 
Vi anser att det är viktigt att ha i åtanke, att trots att lärarens intention är att arbeta jämställt 
och uppmärksamma både flickor och pojkar, så påverkas eleverna av omgivningens synsätt 
och förväntningar på vad som är flickaktigt respektive pojkaktigt, kvinnligt respektive 
manligt. Därför har vi valt att redogöra för vad forskning anser om omgivningens syn och 
förväntningar i formandet av genus och även lärarens könsroll i formandet av genus. Vidare 
beskriver vi också några påverkansfaktorer av könsrollen ur ett genusperspektiv, samt också 
om skolans läromedel ur ett genusperspektiv.  
 
 
Egna reflektioner 
 
Avslutningsvis så har vi själva börjat medvetandegöra oss kring de många könsmönster som 
förs vidare från generation till generation. Vi har ett stort ansvar för att bryta de traditionella 
könsrollsförväntningarna, därför är vår ambition att ha ett förhållningssätt där vi pedagogiskt 
strävar efter att arbeta så jämställt som möjligt samt också strävar efter att uppmärksamma 
både flickor och pojkar utifrån deras behov, inte utifrån ett specifikt kön.  
 
 
Fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att forska vidare om elevers uppfattning på hur lärarens 
uppmärksamhet i form av samtal, tillsägelser och hjälp fördelas i klassrummet. Detta genom 
att vidareutveckla den här empiriska undersökningen, så att den skulle genomföras vid fler 
skolklasser för att på så sätt få ett större underlag samt också genomföras vid fler tillfällen. 
Med tanke på att vi själva börjar medvetandegöra oss, skulle vi också tycka att det var 
intressant att forska vidare om lärarnas egna uppfattningar på hur eleverna uppmärksammas 
av läraren i klassrummet och i detta erhålla kunskap om lärarnas tankar och medvetenhet om 
det här området.   
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  Bilaga 1:1(1) 

 

Enkät 
 
Flicka � Pojke � 
 
 
Välj ett svarsalternativ som du tycker stämmer. Sätt ett kryss i rutan. 
 
 
1. Hur tycker du att du får hjälp av läraren när du räcker upp handen i 

klassrummet? 
Svarsalternativ: 

Alltid � 
Ofta � 
Ibland � 
Aldrig � 

 
 
2. När tycker du att läraren pratar med dig i klassrummet? Vilket alternativ är 

mest vanligt förekommande för dig? 
Svarsalternativ: 

När jag räcker upp handen. � 
När jag är tyst. � 
När jag pratar för mycket. � 
När jag stör någon annan klasskamrat.  � 

 
 
3. När tycker du att läraren pratar med flickorna i klassrummet? Välj ett 

alternativ som passar bäst på dig. 
Svarsalternativ: 

När flickorna räcker upp handen.  � 
När flickorna är tysta. � 
När flickorna pratar för mycket. � 
När flickorna stör någon annan klasskamrat. � 

 
 
4. När tycker du att läraren pratar med pojkarna i klassrummet? Välj ett 

alternativ som passar bäst på dig. 
Svarsalternativ: 

När pojkarna räcker upp handen.  � 
När pojkarna är tysta. � 
När pojkarna pratar för mycket. � 
När pojkarna stör någon annan klasskamrat. � 



  Bilaga 1:2(2) 

 

 
 
 
5. Får pojkar prata lika ofta i klassrummet som flickor? 
Svarsalternativ: 

Ja, pojkar och flickor får prata lika ofta i klassrummet. � 
Nej, pojkar får prata mer än flickor i klassrummet. � 
Nej, pojkar får prata mindre än flickor i klassrummet. � 

 
 
6. Får pojkar prata lika ofta med läraren i klassrummet som flickor? 
Svarsalternativ: 

Ja, pojkar och flickor får prata lika ofta med läraren. � 
Nej, pojkar får prata mer med läraren än flickor. � 
Nej, pojkar får prata mindre med läraren än flickor. � 

 
  
7. Får pojkar lika mycket hjälp av läraren i klassrummet som flickor? 
Svarsalternativ: 

Ja, flickor och pojkar får lika mycket hjälp av läraren. � 
Nej, pojkar får mer hjälp av läraren än flickor. � 
Nej, pojkar får mindre hjälp av läraren än flickor. � 

 
 
8. Jag tycker att pojkarna får mer uppmärksamhet av läraren i klassrummet än 

flickorna. 
 Ringa in en siffra. 
Håller med helt Håller inte alls med 
 

4 3 2 1 



  Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till lärare 
 
 
Bakgrundsfrågor 
 
1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
2. Vilken pedagogisk utbildning har du? 
 
3. Med vilka åldrar har du arbetat med och med vilka åldrar arbetar du nu med? 
 
4. Hur många elever har du i klassrummet? Hur är eleverna fördelade könsmässigt? 
 
 
Fördelning av uppmärksamhet i klassrummet 
 
 
5. Anser du att klassrumsituationen är jämställd mellan flickor och pojkar vad det gäller 

hur de uppmärksammas av dig? Om inte, på vilket sätt är den inte jämställd? Om den 
är det, beskriv hur den är jämställd? 

 
6. Hur anser du att din uppmärksamhet fördelas mellan flickor och pojkar i klassrummet?  

Varför anser du att det är så? 
 
7. Har du märkt någon gång att du uppmärksammar flickor och pojkar olika i 

klassrummet? När och på vilket sätt? Varför blir det så tror du? 
 
8. Är det något som du skulle vilja tillägga som rör det här ämnet, men som inte har 

framkommit under den här intervjun? 
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Observationsschema 
 
 
Rutan markeras med X, vid varje tillfälle något av följande inträffar. 
 
 
Kön 
 
 
 

Eleven begär lärarens 
uppmärksamhet.  
(räcker upp handen, tilltalar 
läraren) 

Eleven får lärarens 
uppmärksamhet när eleven 
begärt detta. 
(efter att ha räckt upp handen, 
tilltalat läraren) 

Eleven får lärarens 
uppmärksamhet utan att ha 
begärt den.  
(genom att lyssna på läraren, 
följa med i undervisningen) 

Eleven får lärarens 
uppmärksamhet utan att ha 
påkallat den.  
(stör kamrat, ägnar sig åt annat 
i undervisningen) 

Flicka 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

Pojke 
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Anteckningar loggbok  
 
Skolklass 1 
 
Tillfälle: Dag 1  
  
Tidpunkt: Eftermiddag  
  
Ämne: Samling  
  
 Några intryck på könsmönstret: 
 
• Några flickor uppmärksammas inte alls 

vid samtal, tillsägelse eller hjälp. 
 
• Några pojkar uppmärksammas inte alls 

via samtal, tillsägelse eller hjälp. 
 
• Några pojkar får mer uppmärksamhet 

än övriga elever. 
 
• Några flickor får mer uppmärksamhet 

än övriga elever. 
 
• En pojke begär lärarens 

uppmärksamhet vid många tillfällen 
och får också uppmärksamhet av 
läraren vid dessa. 

 
• Elever längre fram i klassrummet 

närmare katedern och läraren, 
uppmärksammas mer av läraren än de 
som sitter långt bak i klassrummet. 
Gäller både flickor och pojkar. 

 

Anteckningar loggbok  
 
Skolklass 2 
 
Tillfälle: Dag 2 
 
Tidpunkt: Förmiddag 
 
Ämne: Samling 
 
Några intryck på könsmönstret: 
 
• Alla barn sitter i ring och de som räcker 

upp handen får uppmärksamhet.  
 
• En del pojkar svarar spontant. 
 
• De pojkar som räcker upp handen 

uppmärksammas av läraren. 
 
• Endast två flickor räcker upp handen. 

Varav den ena uppmärksammades av 
läraren medan läraren inte såg den 
andra. 

 
• En pojke respektive flicka fick 

uppmärksamhet när de störde. 
 
• En flicka fick i uppgift av läraren att 

dela ut papper. 
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Skolklass 1: Resultat av enkät 
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Figur 1  När tycker du att du får hjälp av läraren i klassrummet? 
 
Figur 1 visar att mer än hälften av flickorna och pojkarna tycker att de ofta får hjälp av läraren 
i klassrummet. Några flickor och pojkar anser att det sker alltid. En flicka och pojke tycker att 
de ibland får hjälp av läraren i klassrummet.   
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Figur 2 När tycker du att läraren pratar med dig i klassrummet? 
 
Det framgår i figur 2 att alla flickor och de flesta av pojkarna anser att läraren pratar med dem 
när de räcker upp handen. Några pojkar tycker att läraren pratar med dem i klassrummet när 
de pratar för mycket. 
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Figur 3 När tycker du att läraren pratar med flickorna i klassrummet? 
 
Figur 3 visar att alla flickorna och mer än hälften av pojkarna anser att läraren pratar med 
flickor när de räcker upp handen. Några av pojkarna tycker att läraren pratar med flickorna när 
de pratar för mycket och en pojke tycker att läraren pratar med flickorna när de stör någon 
annan klasskamrat. 
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Figur 4 När tycker du att läraren pratar med pojkarna i klassrummet? 
 
Det framgår i figur 4 att de flesta av flickorna och pojkarna tycker att läraren pratar med 
pojkarna när de pratar för mycket. Några pojkar anser att det sker när det räcker upp handen. 
En flicka tycker att läraren pratar med pojkarna när de stör någon annan klasskamrat. 
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Figur 5 Får pojkar prata lika ofta i klassrummet som flickor? 
 
Figur 5 visar att alla flickor och mer än hälften av pojkarna anser att pojkar får prata lika ofta i 
klassrummet som flickor. Några pojkar tycker att pojkar får prata mindre än flickorna i 
klassrummet. 
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Figur 6  Får pojkar prata lika ofta med läraren i klassrummet som flickor? 
 
Figur 6 visar att de flesta av flickorna och pojkarna anser att pojkar får prata lika ofta med 
läraren i klassrummet som flickor. En flicka och en pojke tycker att pojkar får prata mindre i 
klassrummet än flickor. 
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Figur 7 Får pojkar lika mycket hjälp av läraren i klassrummet som flickor? 
 
I figur 7 framgår att de flesta av flickorna och att alla pojkarna anser att pojkar får lika mycket 
hjälp av läraren som flickor Några flickor tycker att pojkar får mindre hjälp än flickor av 
läraren i klassrummet. 
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Figur 8  Jag tycker pojkar får mer uppmärksamhet av läraren i klassrummet än flickor. 
 
I figur 8 kan man se att de flesta av flickorna och pojkarna håller lite med om att pojkar får 
mer uppmärksamhet av läraren. Några flickor och en pojke håller inte alls med och en pojke 
håller med delvis om att pojkar får mer uppmärksamhet av läraren än flickor. 
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Skolklass 2: Resultat av enkät 
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Figur 1  När tycker du att du får hjälp av läraren i klassrummet? 
 
Figur 1 visar att de flesta av flickorna och en pojke anser att de alltid får hjälp av läraren. 
Hälften av pojkarna och en flicka tycker att de får ofta hjälp av läraren. Några pojkar och en 
flicka tycker att det sker ibland.  
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Figur 2 När tycker du att läraren pratar med dig i klassrummet? 
 
Det framgår i figur 2 att de flesta av flickorna och pojkarna anser att läraren talar med dem när 
de räcker upp handen. Några flickor anser att det sker när de pratar för mycket. En pojke och 
en flicka anser att läraren pratar med dem när de är tysta och en pojke tycker det sker när han 
stör någon annan klasskamrat. 
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Figur 3 När tycker du att läraren pratar med flickorna i klassrummet? 
 
Figur 3 visar att de flesta av flickorna tycker att läraren pratar med flickorna i klassrummet när 
de pratar för mycket. De flesta pojkar och några flickor anser att det sker när flickorna räcker 
upp handen. En flicka och en pojke anser att läraren pratar med flickorna när flickorna stör 
någon annan klasskamrat och en flicka tycker att det sker när flickorna är tysta. 
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Figur 4 När tycker du att läraren pratar med pojkarna i klassrummet? 
 
Figur 4 visar att de flesta av flickorna tycker att läraren pratar med pojkarna, när de stör någon 
annan klasskamrat. Det flesta av pojkarna och några flickor anser att det sker när pojkarna 
räcker upp handen. En pojke tycker att läraren pratar med pojkarna när de pratar för mycket. 
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Figur 5 Får pojkar prata lika ofta i klassrummet som flickor? 
 
Det framgår i figur 5 att de flesta av pojkarna och flickorna anser att pojkar får prata lika 
mycket i klassrummet som flickor. En flicka anser att pojkarna får prata mer och en pojke 
anser att pojkar får prata mindre i klassrummet. 
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Figur 6  Får pojkar prata lika ofta med läraren i klassrummet som flickor? 
 
Figur 6 visar att de flesta av flickorna och alla pojkar anser att pojkar och flickor får prata lika 
ofta med läraren i klassrummet. Några flickor anser att pojkarna tycker att pojkar får prata mer 
med läraren i klassrummet än flickor. 
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Figur 7 Får pojkar lika mycket hjälp av läraren i klassrummet som flickor? 

 
I figur 7 kan man se att de flesta av flickorna och alla pojkar tycker att flickor och pojkar får 
lika mycket hjälp av läraren. Några flickor anser att pojkar får mindre hjälp av läraren i 
klassrummet än flickor. 
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Figur 8  Jag tycker pojkar får mer uppmärksamhet av läraren i klassrummet än flickor. 
 
Det framgår i figur 8 att den största andelen av flickorna och en pojke håller med helt om att 
pojkar får mer uppmärksamhet av läraren i klassrummet än flickor Några av flickorna och 
hälften av pojkarna håller inte med om detta. Några pojkar håller lite med om att pojkar får 
mer uppmärksamhet än flickor. 
 
 




