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Förord 
Ett stort tack till alla de personer som gjort detta arbete möjligt och stöttas oss på vägen. 
Särskilt vill vi tacka våra familjer som varit till stöd och stor hjälp under arbetets gång. Vi 
vill även tacka de elever och pedagoger som låtit oss sitta med i deras undervisning för att 
kunna genomföra våra observationer och intervjuer.  
 
Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett bra och givande samarbete.  

Jessica Andersson Jenny Johansson Malin Lindgren
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Abstrakt 
Den svenska skolan stävar efter allas lika rätt till skolutbildning oavsett kön eller etnisk 
tillhörighet. Vi har observerat ett antal klasser i Luleå kommun för att se vilket beteende 
som syns i klassrummet i positiva och negativa handlingar. Äldre forskning visar på att 
pojkar är de elever som tar det största utrymmet, både verbalt och fysiskt. Den nyare delen 
av forskningen visar en något mer nyanserad bild av verkligheten. Fortfarande visar det på 
att pojkar upp tar en större del av klassrumsutrymmet, men oftast är det bara en mindre 
grupp av pojkar. Forskningen visar också att flickor tar ett allt större utrymme, vågar ta för 
sig och synas. Efter att ha genomfört våra studier kom vi fram till att fördelningen i 
klassrummen varit jämt fördelad mellan eleverna oberoende av könstillhörighet både i 
positiva och negativa handlingar.  
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1 Inledning 
Enligt svensk lag och skolans styrdokument Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 
1994 (Lpo-94), ska den svenska skolan inte göra skillnad på pojkar och flickor. Alla elever 
har samma rättigheter och skyldigheter, de ska ha samma rätt till det klassrumsutrymme 
som finns. Med det menas både i tids och rums utrymme som eleverna tar (Lpo-94).  
 

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 och förväntningar som ställs på dem, 
bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för 
att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och 
utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Lpo-94 s.10). 

 
Det som först väckte vårt intresse för ämnet var när vi under vår egen skolgång, samt 
genom våra barns uppmärksammat en viss snedfördelning av klassrumsutrymmet. Detta har 
sedan verkat stämma genom de praktiker vi haft under vår lärarutbildning.  
 
Med detta arbete vill vi undersöka hur klassrumsituationen ser ut i några av Luleå 
kommuns grundskolor. Alla elever ska ha samma förutsättningar när det gäller 
skolundervisningen, och ingen snedfördelning av tid och utrymme ska ske (Lpo-94).  
 
Med observationer och litteraturstudier vill vi ta reda på om vår tidigare bild stämmer. Som 
pedagoger har vi styrdokument och läroplaner som ska följas. Enligt dessa ska pedagogen 
verka för att hjälpa fram både flickor och pojkars lika rätt och möjligheter inom skolan och 
samhället. Eleverna ska få hjälp och möjligheter att förbättra sina intressen och talanger 
oberoende av könstillhörighet. Dessutom ska eleverna, både pojkar och flickor, få en lika 
stor chans att påverka och ta plats i skolan och klassrummet. 
 

1.1 Syfte 
Det här examensarbetet kommer att beskriva hur pojkar och flickor tar för sig av utrymmet 
i positivt och negativt beteende i klassrummet. 
 

1.1.1 Frågeställning 
 
Vi vill ta reda på hur pojkar och flickor tar för sig av utrymmet i klassrummet i form av 
positivt samt negativt beteende?  
 
Hur stämmer de intervjuade pedagogernas åsikter överens med de observationer vi har 
gjort?  
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1.1.2 Precisering 
I klassrummet kan olika handlingar och beteende förekomma för att fånga uppmärksamhet 
och ta utrymmet i anspråk. Det kan bland annat vara göra sig synlig genom att vandra runt i 
klassrummet, skrika ut kommentarer, tystlåtna diskussioner, hjälpa varandra med arbetet, 
delta i klassrumsdiskussioner och komma med uppmuntrande kommentarer (Bales, 1970).  
 
Nedan följer kommentarer som enligt Bales (1970) tolkas som positivt och negativt 
utrymme i klassrummet. Att vi valt att specificera vad som är negativt samt positivt 
utrymme beror på att läsaren annars kan tolka dessa uttryck på sitt eget sätt. Genom att 
specificera minimerar vi även den vaghet som annars kan uppstå i uttrycken negativt- samt 
positivt utrymme (Hartman, 2004). Vad som ska definieras som negativt utrymme kan vara 
moment som upplevs störande i klassrumsmiljön och motverkar en gynnsam arbetsmiljö. 
Detta kan vara handlingar som att springa runt i klassrummet, hålla en hög ljudnivå, 
glåpord och att distrahera andra i klassrummet under arbetets gång, visa misstycke, 
ovänlighet och passivt avvisande. Det positiva utrymmet är när eleverna visar hänsyn och 
respekt gentemot varandra, skrattar, skämtar, samtycker, är vänliga, uppmuntrar och arbetar 
med det som lektionen är avsedd för. Bales visar detta genom ett kategorischema som med 
fördel kan användas i observationssyfte (Einarsson & Chirac, 2002).(Se bilaga 1) 
 

1.1.3 Avgränsning 
Observationsstudien genomfördes i endast sju klasser under en begränsad tid. Detta för att 
arbetstid och möjlighet till observation har varit begränsad. Intervjuerna har skett med fyra 
pedagoger även detta på grund av tidsbegränsning.  Vi har även valt att avgränsa 
observationsområdet till att endast gälla inne i klassrummet.  
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2 Bakgrund 
Detta kapitel kommer att beskriva styrdokument, förväntningar på pojkar och flickor, 
skolbarnet, hur könsroller skapas och skolans roll.  

2.1 Styrdokument/lagar 
Skollagen anger övergripande mål och riktlinjer för på vilket sätt den officiella 
skolverksamheten ska utformas. Den innehåller de stadgar om grundläggande krav som 
riksdag och regering ställer på kommunerna. Där finns även bestämmelser som vänder sig 
till elever och deras målsmän angående skolplikten samt rätten till en utbildning. I citatet 
nedan går det att läsa följande paragraf ur skollagen om elevers rättigheter i skolan. 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska 
förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. 
Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet (§ 2, skollagen 
s.55). 

 
1 april 2006 trädde en ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande 
behandling av barn och elever i kraft. Den säger, att ingen oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
religion, sexuell läggning och funktionshinder ska bli diskriminerad i skolan (Skolverket, 
2006). 
 

Lpo-94 har riksdag och regeringen utfärdat och beslutat att hela den svenska skolan ska 
följa. Innan Lpo-94 har grundskolan haft tre läroplaner som gjorts om med tiden (Lgr 62, 
Lgr 68 och Lgr 80). Läroplanen är den värdegrund som den svenska skolan vilar på. Den 
har till uppgift att fungera som guide för hur skolan ska utformas. Lpo-94 innehåller 
skolans uppdrag samt mål och riktlinjer, dessa är tydligt utryckta för att all personal som 
arbetar inom verksamheten samt elever och föräldrar ska kunna vända sig till den för få 
upplysning (Skolverket, 2006).  

 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande 
värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är 
de värden som skolan skall gestalta och förmedla (Lpo-94 s.11). 

 

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 och förväntningar som ställs på dem, 
bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för 
att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och 
utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Lpo-94 s.10). 

 
Lpo-94 tar upp att eleverna ska bemötas med respekt i skolan för sig som person och det 
arbetet som de utför. Skolan ska försöka uppnå att vara en levande social gemenskap som 
ger eleverna den trygghet, önskan och lusten att lära nya saker. Pedagogens ansvar 
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gentemot sina elever, är att uppmärksamma de enskilda elevernas behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande. All personal som jobbar inom skolans verksamhet ska bidra till 
att motverka begränsningar i elevers studie- och yrkesval som grundar sig på kön, social 
eller kulturell bakgrund (Lpo-94). 
 
Luleå kommuns lokala skolplan fastställer att skolförvaltningen har utarbetat en aktuell 
jämställdhetsplan. Där står även att det ständigt pågår ett arbete för att förankra 
jämställdhetsarbetet inom skolans alla enheter. I skolplanen hävdas det att arbetet ställer 
höga krav på skolpersonalens förhållningssätt i bemötandet av sina elever på ett likvärdigt 
sätt. Eleverna ska bli bemötta likvärdigt, det innebär att pedagoger och övrig personal 
dagligen måste vara uppmärksamma på de könsrelaterade föreställningar som fortfarande 
existerar, och därmed aktivt arbeta emot dessa. Ett av målen inom barn- och 
utbildningsförvaltningen är att jämställdheten i framtiden inte ska vara ett fristående ämne, 
utan ta del av skolans värdegrund. Denna vilar på ställningstagandet; varje människa har 
rätt att vara unik och äga olika egenskaper (Luleå kommuns skolplan, 2003-07). 
 

2.2 Förväntningar och normer 
Det finns en oskriven normalisering av könen i samhället, det innebär förutställda 
förväntningar på hur människan ser ut och förväntas agera beroende på könstillhörighet. 
Dock fungerar inte normen enbart utifrån sig själv, utan ställs i relation till en ställd motpol 
(Ambjörnsson, 2004). Anna-Maria Sandquist arbetar på Svenska Kommunförbundets 
utvecklingssektion som utredare, med jämställdhets frågor och metodutveckling. Enligt 
Sandquist finns det i samhället normer och förväntningar på hur pojkar och flickor ska 
agera. I skolans värld leder det till att eleverna förväntas äga olika kvaliteter, intressen och 
behov beroende på det kön de tillhör. Detta leder i sin tur till att eleven agerar utefter de 
krav och förväntningar som pedagogen ställer. Pojkar förväntas vara vilda och ta för sig 
stor plats, flickor förväntas vara duktiga och lugna. Utifrån detta ställs det även krav från 
skolan att flickor ska vara lärares medhjälpare, hålla reda på pojkar och lugna dem i 
klassrummet. Duktiga pojkar verkar vara den grupp av elever som vinner mest på de 
förväntningar som är kopplade till könet. Det har visat sig att denna grupp uppmärksammas 
och får mer positivt utlåtande än de övriga eleverna. Stökiga pojkar däremot som inte gör 
lika bra ifrån sig i skolan får mer negativ kritik än andra elever. Flickor hamnar lätt i 
gruppen mellan duktiga och bråkiga pojkar. Detta på grund av att de är tysta, tillbakadragna 
och lyssnar på sina pedagoger. Det här i sin tur medför att flickor lär sig att pojken/mannen 
står i centrum. Olika förväntningar finns också inom olika ämnen. Flickor förväntas vara 
bättre än pojkar på språk, medan pojkar är bättre på mattematik. Betygsmässigt är flickor i 
snitt bättre än pojkar i nästintill alla ämnen. Lärarens inställning och förväntningar på 
eleven kan påverka elevens attityd till ämnet (Sandquist, 1998). 
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2.3 Utveckling av könsroller 
Oberoende om det är en flicka eller pojke som föds har de samma temperament, de är 
glada, pigga, lugna, aggressiva, ledsna, stillsamma osv. Detta är något som forskare slagit 
fast vid genom olika studier. Redan från BB finns forskning om hur föräldrar bemöter sina 
spädbarn. Klara skillnader görs mellan hur vuxna talar till flickor respektive pojkar (Graf, 
Helmadotter & Ruben, 1991). Barn föds till pojke eller flicka, för det mesta med ett tydligt 
kön (Torstenson-Ed, 2003). Detta leder i sin tur till särbehandlingar från de vuxna.  Flickor 
möts av många ömma ord, medan pojkar bemöts med färre ord och en tuffare attityd (Graf, 
Helmadotter & Ruben, 1991).  
 
Undersökningar har visat att när samma barn får möta ett flertal vuxna som inte känner till 
babyns kön, bemöts denne på olika sätt, beroende på om de vuxna trott att det varit en 
pojke eller flicka (Wahlström, 2003). Minspelet som föräldrarna och andra vuxna använder 
är olika beroende på vilket kön barnet har (Graf, Helmadotter & Ruben, 1991). Med andra 
ord så bemöter omvärlden barnen utifrån dess fysiska kön (Torstenson-Ed, 2003). 1977 
menade Fredriksson och Hansson att budskapet som når fram till flickor från dess 
omgivning är att de ska vara snälla och söta. Av just denna anledning får de mycket beröm 
och uppmuntran när de uppnår detta beteende (Helmadotter, 1989). Människan föds inte till 
kvinna eller man utan föds in i en kropp som har vissa yttre karaktärsdrag. Dessa drag 
skickar i sin tur ut signaler som omgivningen tolkar till att en pojke eller flicka är född. 
Barnet kläs nu i rätt färger, tilltalas på ett speciellt sätt, får namn och leksaker som ska 
passa just detta barn (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003).  
 

Hur uppstår då de skilda världarna som pojkar och flickor lever i? Jag är övertygad om att det handlar 
om förväntningar till mycket stor del. Vi förväntar oss skilda saker från flickor och pojkar, och därför 
behandlar vi dem olika utan att vara medvetna om det. Uppdelningen börjar mycket tidigare än de 
flesta tror (Wahlström 2003 s.18). 
 

Skillnaden mellan kvinnor och män, eller pojkar och flickor uppstår inte bara i ett vakuum, 
utan det är något som alla är med och skapar. Det går inte att förklara skillnaden endast 
genom gener och hormoner, inte heller genom inlärning eller uppfostran. Samma handling 
tolkas olika beroende på om det är en pojke eller flicka som utför den (Elvin-Nowak & 
Thomsson, 2003). När barnen kommer upp i två-tre års ålder inser de att de har ett 
biologiskt kön, som överrensstämmer med mammas eller pappas. Det uppstår ett kaos som 
de försöker rätta till genom att försöka bli rätt kön, det vill säga pojke eller flicka. Detta gör 
att barnet är delaktiga i den process som ger könet och dess identitet (Nordahl, 1994). Det 
är viktigt att vara man eller kvinna, pojke eller flicka eftersom vi är det i alla relationer och 
möten, en personlig bekräftelse som är svår att leva utan. Den egna personligheten ska 
bestämma valen som görs i livet, det är inte könstillhörigheten som ska avgöra detta (Elvin-
Nowak & Thomsson, 2003). Psykologen Kohlberg säger att barnen först i sex-, sjuårsåldern 
förstår att de tillhör antingen det ena eller det andra könet. Det är i den åldern de börjar 
värdera de egenskaper som tillhör det egna könet, och inte det andra. Pojkar uppskattar det 
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egna könet mer än vad flickor gör när de kommer till insikt till vilket kön de tillhör 
(Einarsson & Hultman, 1984).  
 
Pojkar anses ofta omognare än flickor, trotts detta möts de med ett hårdare och vuxnare 
tonfall i rösten. Flickor möts med ett barnsligare och mildare tonfall. Upp till skolåldern 
blir flickor i större grad än pojkar beskyddade och kontrollerade av vuxna i sin omgivning. 
Detta i sin tur leder till att de blir mindre självständiga än vad pojkar blir (Einarsson & 
Hultman, 1984). A-M Helmadotter (1989) påstår att mödrar bemöter flickor på ett mjukare 
och vänligare sätt än vad de gör med sina söner. De talar och utbyter tankar mer med sina 
döttrar än vad de gör med sina söner. Flickors rörelsefrihet blir mer begränsad än pojkars, 
främst för att mödrar är mer överbeskyddande mot sina döttrar. När de sedan börjar klättra 
och utforska sin omgivning blir de mer uppassade än vad pojkar blir. Flickor får inte gå lika 
långt ifrån sin mor som pojkar. Till skillnad från flickor uppmuntras pojkars 
självständighet, deras fysiska behov tillfredsställs, men även deras upptäckarlust 
(Helmanssdotter, 1989). Även Wahlström, som är en praktiker som studerat hur pojkar och 
flickor bemöts har uppmärksammat hur föräldrar passar på sina flickor på ett annat sätt än 
vad de gör på sina söner. Hon ställer sig frågan om det gör mindre ont att ramla och slå sig 
för en pojke, än en flicka (Wahlström, 2003).  
 
I samma kommun som Wahlström har arbetat med jämställdhet inom förskolan, finns det 
en skola som heter Björke. Denna skola ligger utanför Gävle och arbetar med att minska 
ner på könsrollerna inom skolan. Det kan vara små saker, exempel på detta är när en 
pedagog läst en bok om en jägare och sedan bytt ut han mot hon. På så sätt få eleverna möta 
en kvinnlig jägare istället för en manlig. Skolan vill inte göra pojkar till flickor utan lyfter 
istället fram de positiva egenskaperna hos bägge könen. Skolan vill inte påtvinga elever 
eller föräldrar sitt tankesätt, men de vill så ett frö hos dem i ett nytt sätt att tänka och agera 
när det gäller könsroller (Wermeling, 2006).  
 

2.4 Jämställdhet 
I både Lpo-94 och i Luleåkommuns lokala skolplan återkommer uttrycket jämställdhet. 
Jämställdhet betyder lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter mellan kvinnor och män. 
I Nationalencyklopedin står det att läsa att jämställdhet menas samma arbetsvillkor, 
möjlighet till utveckling inom arbetet, lika tillgång till utbildning och utveckling av 
personliga ambitioner, intressen och talanger, ansvar i hemmet och över barnen. Det 
betyder även frihet från könsrelaterat våld (Ne, 2006). Skolan strävar efter jämställdhet, 
därför kan det vara lättare för lärare att erkänna sådant de själva inte rår över, exempelvis 
att pojkar får utrymme i klassrummet beror på att de tar sig det utrymmet (Öhrn, 1990).  
 

2.5 Skolans roll 
Svenska skolan ska fostra sina elever till demokratiska medborgare. Den har även som 
uppdrag att lära ut nya kunskaper både inom demokrati och värdegrund. Detta återkommer 
i skollag som läroplaner (Skolverket, 2006). Det pågår ständigt en debatt om könsroller i 
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skolan, hur dessa kan påverka det stöd och resurser som idag finns.  Enligt 
kommunförbundets utvecklingssektion ska nu ett arbete som gynnar individen oberoende 
kön påbörjas. Eleverna förbereds för de roller de i framtiden ska fylla i samhället 
(Sundquist, 1998). Tillsammans med inlärningen av de akademiska ämnena läsning och 
matematik, finns ett förtäckt mål i undervisningen. Målet syftar till att lära elever om vilken 
sorts uppförande som är passande för pojkar respektive flickor. Genom att inprägla den 
sorts beteende som anses passande för samhället, exempelvis att ’uppföra sig som en dam’ 
eller att vara en ’ledare’ bland män (Beal, 1994). 

 
Skolan har stor inverkan på barnens könssocialisering. De vuxnas för-väntningar och bemötande av 
barnen formar dem till pojkar och flickor. Samtidigt kan skolan erbjuda barnen möjligheter att 
utvecklas till själv-ständiga individer och frigöra sig från de begränsningar som könsstereo-typer utgör. 
Men frågan är om utbildningssystemet verkligen fungerar som ett effektivt verktyg för att bryta 
samhällets genusmönster, eller om det i stället bidrar till att återskapa och stärka de rådande 
genusmönster som finns i samhället (Prop.2005/06:155, Bilaga 1, sid.116-117).  

 

2.6 Skolbarnet i klassrummet 
I en norsk undersökning har det visat sig att pojkar får större delen av de resurser som sätts 
av till stöd- och specialundervisning. På låg- och mellanstadiet fick pojkar 83 % av 
resurserna och på högstadiet var siffran 75 %. Pedagoger såg inte flickors problem i 
undervisningen eller så togs dessa problem inte på allvar, istället fick flickor själva söka 
hjälp när de blev äldre (Sandquist, 1998).  
 
För att stilla oroliga elever (oftast pojkar) tillåts dessa elever till stor del ta en ledande roll i 
klassrummet. Detta leder till att lugna elever (oftast flickor) hamnar i bakgrunden 
(Sandquist, 1998). Vidare visar studier att pojkar har större teknisk erfarenhet än vad 
flickor har fått med sig från exempelvis leksaker. Däremot har flickor en bättre 
språkutveckling än pojkar. Detta leder till att flickor många gånger har ett ’tekniskt 
handikapp’ men en språklig fördel. Skolan tillgodoser i större utsträckning pojkars behov 
av stöd i den språkliga undervisningen. Samtidigt tar pojkar för sig mer än flickor i den 
tekniska undervisningen (Gisselberg, 1991).    
 
När barnen börjar skolan har de olika erfarenheter med sig. Flickor har bättre finmotorik, 
en känsla för färg och form, de är kreativa och har koncentrationsförmåga, detta genom 
sina lekar under de tidigare åren. Pojkar har tränat sin grovmotorik, vetgirighet, mod och 
styrka, de har en kombinationsförmåga samt ett ledarskap som flickor inte har (Skolverket, 
1994). En stor del av uppmärksamhen pojkar får består av tillsägelser som egentligen 
skulle betraktas negativt. Trots detta har det visat sig att många pojkar accepterar den sort 
av uppmärksamhet de får genom sitt uppförande. Känslan av att ha fångat allas intresse, 
genom dåligt uppförande, ökar risken att samma pojke upprepar sitt beteende (Beal, 1994).  
 
Nya studier visar att det inte alltid är pojkar som har övertaget i klassrummet. Vem det är 
som gör anspråk på utrymmet kan bero på många olika faktorer som exempelvis skola, 
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pedagog eller ämnesundervisningen och så vidare. Det har visat sig att flickor inte längre 
bara godtar sin situation, utan säger ifrån och försöker ta mer utrymme i skolan. Det tycks 
vara så att pojkar kan försöka ha uppsikt över andras uppträdande i klassrummet genom att 
öppet uttala sig om andras arbeten och åsikter (Öhrn, 2002). Engelska pedagogikforskare 
har genom kvantitativa klassrumsstudier kommit fram till att flickor får mindre 
instruktioner i klassrummet, färre och lättare frågor och dessutom mindre gensvar från 
läraren. Flickor fick även mindre beröm och färre tillrättavisningar än pojkar, detta var 
oberoende av klasstillhörighet, ämne, social och etnisk bakgrund (Bjerg, 2000). 
 
Pojkar anses ha ett övertag i klassrumsutrymmet, detta beror bland annat på att pojkar 
kommer med spontana uttalanden när läraren eller någon annan talar, utan att de först blivit 
tilldelade ordet. Flickor följer i större utsträckning de regler som finns i klassrummet och 
räcker upp handen för att få uttala sig. En undersökning visade att de klasser som 
uppfattades som pojkdominerande, fick och tog pojkarna mer utrymme av pedagogen än 
vad flickor tilläts göra. Pojkar kan även visa sin dominans i klassutrymmet genom att 
komma med negativa kommentarer när en flicka ställer eller svarar fel på en fråga. Även då 
flickor kommer med långa svar och idéer kan pojkar visa sin motvilja till att lyssna på dem 
och istället själva prata högt. Detta leder till att det är ett fåtal flickor som vågar uttrycka 
sig i klassrummet (Staberg, 1992).  
 
I Stabergs studie (1992) kommer det fram att fördelningen av frågor i klassrummet är 
ojämn. Detta gäller både frågor från pedagoger till klasser och vise versa. Det visade sig 
även att det var många elever som varken ställde frågor, eller fick några (Staberg, 1992). 
Beal beskriver i en undersökning att när pojkar har svårigheter att finna rätt svar på en 
fråga, får de mer hjälp och fler chanser att svara än vad flickor får. Pojkar tillhandahölls 
ledtrådar tills dess att de kom fram till rätt svar. Flickor fick däremot endast en chans till att 
svara rätt, misslyckades de försågs de många gånger med det rätta svaret eller lät frågan gå 
över till nästa elev utan förklaring eller hjälp. Flickor får positiv uppmärksamhet när de 
exempelvis leker lugna och tysta lekar inomhus, vilket medför att de uppmuntras i sina val 
av aktiviteter välja de lekar som är mer tysta, stillasittande och strukturerade (Beal, 1994). 
Wernersson säger i Stabergs undersökning (1992) att de skillnader som ses i 
skolsituationen ska ses som skillnader mellan elever som individer och deras olika 
förhållningssätt i klassrummet. Hon anser även att de individuella skillnaderna inom de två 
grupperna pojkar och flickor är av större betydelse än könsrollerna i sig (Staberg, 1992).  
 
Ofta händer det att en stökig pojke placeras med en lugn flicka i klassrummet för att få en 
stillsammare miljö. Duktigheten innebär fördelar men kan även vara en begränsning för 
flickan. När hon frågar om lov innan hon gör något riskerar hon att få ett nej och hennes 
frihet blir begränsad. Pojkar i sin tur handlar först och tar därmed en risk som kan leda till 
en utskällning och på så sätt får pojkar större friheter. Flickors belöning skulle vara att få 
ett bra betyg, mötas med större tolerans vid exempelvis olästa läxor, och om de kommer 
sent till skolan. Detta tros vara för att flickor inte provocerar lärare utan ursäktar sig och där 
med inte stör ordningen. Just därför att flickor förväntas ställa upp på pedagogers villkor 
reagerar lärare snabbare om en flicka bryter mot normerna (Sandquist, 1998). För att 
kontrollera oroliga pojkar använder sig pedagogen av flickor som hjälpredor i 
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klassrumssituationen. Flickors uppgift blir att lugna ner stridigheter som uppstår i 
klassrummen i och med att alla ska lära sig arbeta med alla. Den ansvarsförmåga som 
många flickor besitter utnyttjas och blir till nytta för andra och inte för dem själva (Staberg, 
1992).  
 
De elever som inte uttrycker sina åsikter eller de som sitter tysta på lektionen och inte 
åstadkommer så mycket i skolarbetet är de som lätt glöms bort. De som är tysta, men 
verkar vara intresserade av ämnet samtidigt som de lyckas bra med skolarbetet riskerar inte 
att glömmas bort. Pojkar får mer uppmärksamhet i klassrummet än vad flickor får när det 
gäller skolarbetet men även i hur de uppför sig under lektionerna. Det är därför de oftare får 
en tillrättavisning när de gör något som anses vara störande. Pojkar kan skämta med 
läraren, ställer öppet frågor och gör uttalanden som rör både ämnet samt hur arbetet utförs. 
Flickor däremot får en mer anspråkslös roll i klassrummen (Öhrn, 1990). 
 
Flickors behov och intressen får inte samma utrymme i klassrummen eller i 
undervisningen. I många av de olika ämnena handlar det i mindre utsträckning om sådant 
som de finner intressant, vilket gör att de många gånger kommer mindre till tals och 
därmed inte får möjlighet att visa sina kunskaper och åsikter (Öhrn, 1990). Det finns 
forskning som visar att ämnen som naturvetenskap och teknik är manliga områden. Detta 
kan bero på att när eleverna kommer till klassrummen bär de redan med sig föreställningar 
om vad som är kvinnligt respektive manligt. Detta för de sedan i sin tur över till 
skolämnena. När flickor redan har en föreställning om att exempelvis naturvetenskap inte 
är kvinnligt har det visat sig att de aktivt tar avstånd från det ämnet (Staberg, 1992). 
 
Enligt Öhrn (1990) har flickor en underordnad könsroll. Eftersom makten har varit och 
fortfarande till stor del finns hos männen i samhället, utgår oftast verkligheten utifrån den 
synvinkeln. Därför är det också lättare att pojkars intressen och utrymme i skolan 
tillgodoses (Öhrn, 1990). Forskaren Spender har uppmärksammat att flickor redan på 50-
talet fick mindre uppmärksamhet i klassrummet. Enligt Spender kan det vara så att flickor 
som grupp får ett arbetsmaterial vilket är anpassat efter dem och det beteende de förväntas 
ha; inte så livliga, kompetenta eller nyfikan. Flickor blir tystade och avspisade, precis som 
deras mödrar har blivit under sin skolgång (Staberg, 1992).   
 
Forskningsstudier av Einarsson, Hultman (1984) och Bjerrum Nielsen och Larsen (1985) 
visar att flickor svarar kort och rätt på frågan läraren ställer. Många gånger blir de avbrutna 
av en pojke som kommer med en intressant kommentar till ämnet. Dessa studier visar då att 
pojkar får mer beröm för kommentaren än flickor får för det rätta svaret (Bjerg, 2000). I 
Walkerdines studie tas det upp om hur pedagoger talar om de elever som inte helt når de 
resultat de bör. Pojkar får en bedömning om att de har möjligheter, medan flickor får veta 
att deras goda uppförande och hårda arbete, hjälpsamhet och noggrannhet upplevs som 
brister. Detta för att pedagoger vill lyfta pojkar och anstränger sig för att visa dem att de är 
intelligenta och har begåvning (Staberg, 1992).   
 
Pojkar och flickor får tala i lika stor grad, men det är skillnad i hur detta sker. Flickor får 
ordet när de räckt upp handen och därmed får uttrycka sig. Det sker näst intill dubbelt så 
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ofta som för pojkar. Pojkar däremot får komma till tals genom att lärare vänder sig till en 
pojke som inte räckt upp handen först. Det sker nästan tre gånger så ofta som för flickor. 
Det tycks dock vara så att pojkar och flickor kommer till tals i förhållande till hur de är 
fördelade i klassen. Däremot finns det skillnad i vad som kommer fram, flickor får 
tillexempel läsa en uppgift högt, pojkar tillåts komma med idéer och förslag (Einarsson & 
Hultman, 1984). I klassrummet sitter flickor ner och håller upp handen i väntan på att få 
ordet. Pojkar i sin tur tar ordet, de går fram och är verksamma (Staberg, 1992). I genomsnitt 
är det tre till fyra pojkar och en till två flickor i var klass som tar talutrymmet. I studien 
visade det sig vidare att pratsamma pojkar pratar mer än pratsamma flickor, men även det 
att tysta pojkar pratar mer än tysta flickor (Skolverket, 1985).  
 
Undersökningar visar att det i skolans värld finns det något som kallas ’2/3 regeln’, den 
innebär att pedagogen pratar 2/3 av tiden i klassrummet, och pojkar pratar 2/3 av tiden som 
återstår, det betyder att flickors utrymme i klassrummen endast är 1/3 av tiden (Sandquist, 
1998).  Denna regel är genomsnittliga skillnader mellan könen, det innebär att den inte talar 
för varje enskild individ. Samtliga pojkar behöver inte nödvändigtvis tala dubbelt så 
mycket som samtliga flickor. På grund av detta märks pratsamma och aktiva flickor på så 
sätt att de skiljer sig från de förväntningar som finns på dem i klassrummet (Einarsson & 
Hultman, 1984). 
 
I och med ovanstående uppgifter ser det ut som pojkar tillåts mer utrymme i klassrummet 
både ljudmässigt och även rumsligt. Vidare har det visat sig att stor del av undervisningen 
utgår från pojkars behov, för att undvika bråk och oro i klassrummen (Sandquist, 1998). 
Enligt skolforskarna Callewaerts och Nilsson studie har det visats att under en lektion 
omnämndes enskilda pojkar 118 gånger medan enskilda flickor endast omnämndes nio 
gånger.  Flickor blev därmed mer åskådare än aktiva deltagare. I den observerade klassen 
fanns 10 flickor och 15 pojkar. Även andra forskningsstudier har visat samma resultat, 
exempelvis Lindén i (Einarsson & Hultman, 1984).   
 
Vid sidan av undervisningen pågår även ett privat samspel mellan eleverna i klassrummet. 
Både undervisningen och privata ämnen diskuteras, blickar och rörelser uttrycks, elever 
lånar och lämnar tillbaka saker sinsemellan. I denna del har inte någon omfattande 
forskning skett. För att upprätthålla den sociala kontakten eleverna emellan används olika 
trick, såsom grimaser, viskningar, papperslappar, stönande, knuffar och annat. Dessa typer 
av kontaktform brukar av elever och lärare kallas störande moment i klassrummet 
(Skolverket, 1985).  
 

2.7 Nyare forskning 
Det håller emellertid på att ske en förändring inom den svenska skolan. Flickor tar för sig 
mer av utrymmet i klassrummet men det sker inte på samma sätt som för pojkar. Flickor 
protesterar om de anser att det är något som inte är rätt, medan pojkar sitter tysta även om 
frågan upprör båda könen. Flickor anser att de själva har ett ansvar att se till att allt går rätt 
till. De förhandlar, har ett rättvisetänkande och protesterar på ett sätt som innebär färre 
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störningar i undervisningen än när pojkar gör motstånd. De nya skolflickorna sitter inte 
längre tysta utan är självsäkra, skämtar, pratar och är kritiska i klassrummen. Därmed sker 
en viss förändring av könsmönstret. Flickor lägger nu mer till en traditionellt manlig 
kvalifikation till det kvinnliga. Denna tuffare attityd, när de talar rätt ut och vågar 
konfrontera lärare, medför att flickor kan anses vara mer besvärliga elever. Samtidigt anses 
det vara en vinst för dem eftersom de anpassar sig efter den maskulina normen, Öhrn (i 
Palm M. Pedagogiska magasinet nr 04/2003).   
 
Lärare anser att det är pojkar som tar det största utrymmet, men det finns också flickor som 
kan ta för sig av talutrymmet. Vidare menar de att det endast är ett fåtal pojkar som står för 
detta anspråk på utrymmet. Det finns två typer av flickor i klassrummet, de tysta och de 
flickor som spelar på pojkars villkor, det är dessa flickor som tar för sig och pratar. Det 
finns även studier som visar på att pedagogens könstillhörighet påverkar 
klassrumsinteraktionen. De som är bäst på att fördela tiden är kvinnor som arbetar i de lägre 
åren, samt män som arbetar med elever i årskurs sju till nio. Elevernas ålder spelar även den 
in på hur klassrumssituationen ser ut (Einarsson, 2003). 
 
Ny nordisk forskning har modifierats från 1980- talet där pojkar dominerat 
klassrumsinteraktionen. Det betyder att situationen kan se olika ut i olika klasser, och 
dominansen inte längre nödvändigtvis ligger i pojkars händer. Ofta är det mindre grupper i 
klasserna som formar klassens dominansmönster. Det går emellertid inte dra några 
allmängiltiga slutsatser från dessa studier, eftersom det varit skilda fokus på studierna. 
Däremot går det att konstatera att det finns variationer i klassdominansen, Öhrn (i 
Einarsson 2003). Även elevers interaktion med lärare är relativt jämt fördelad mellan 
könen, men hur det går till skiljer sig åt mellan flickor och pojkar (Einarsson 2003). 
 
Pojkar kan med stöd av lärare till viss mån anses dominera klassrumsbilden. Flickor idag är 
numera inte längre passiva och tysta. För att få en mer konkret bild av verkligheten ska 
hänsyn tas till skolform och innehåll. Då framträder en mer varierad bild av köns dominans 
(Forsberg, 2002).  
 
Den skillnad som kan urskiljas är att pojkar ofta har mer kontakt med lärare under 
lektionstid. Därmed kan det anses som att pojkar dominerar i klassrummet, eftersom de då 
får större del av det gemensamma talutrymmet. Att skillnaden skulle vara så stor som två 
tredjedelsregeln anger förkastas. Detta kan bero på att lärare blivit mer medvetna och 
uppmärksammade på att pojkar tidigare dominerat klassrumsbilden och därmed försöker 
motverka detta (Einarsson, 2003). 
 
Klassrumsbilden av dominerande pojkar måste modifieras. Visst finns det fortfarande 
pojkar som har övertaget i klassrummet, med det har blivit vanligare att flickor tar för sig 
och låter sig höras. Oftast är det endast ett fåtal pojkar som tar för sig av utrymmet och gör 
sig hörda. Det finns stora variationer i klassrumsdominansen, men helt klart är det att det 
numer är vanligare att flickor inte längre är lika tysta och tillbakadragna som tidigare 
(Björnsson, 2005). 
 

 11



 

Ekström som är ordförande i Saco samt i den statliga delegationen för jämställdhet i 
förskolan, lägger fram en rapport till regeringen, som säger att allt för få förskolor inte har 
börjat med arbetet mot de traditionella könsrollerna. Hon menar även att det inte bara 
handlar om jämställdhet, utan även att förskolan ska fungera för alla barn. I delegationen 
efterlyses ökad kunskap hos personalen inom jämställdhet och genus.  Ett mål som önskas 
vara uppfyllt år 2012, är att en av 25 anställda ska vara utbildad i genuspedagogik 
(Abrahamsson 2006).  

 12



 

3 Metod    
Metodavsnittet presenterar valet av de metoder som använts i arbetet.  

3.1 Kvalitativ och kvantitativ undersökning 
Kvalitativ forskning innebär att information samlas genom tolkande analyser av 
genomförda intervjuer och observationer. Löpande analyser sker under tiden som arbetet 
pågår, till skillnad från kvantitativ undersökning som väntar med analysen till allt material 
är samlat. Detta på grund av att ny och oväntad information kan utveckla arbetet, samt att 
det är lättare att tolka materialet när det fortfarande är färskt i minnet. För bearbetning av 
materialet krävs att informationen läses igenom flera gånger (Patel & Davidsson, 2003). 
Kvalitativa undersökningar är enligt Hartman (1998, 2004) att försöka förstå en individ 
eller grupps livsvärden. Den kvalitativa metoden går även ut på att tolka det som ses 
(Hartman, 1998, 2004).   
 
Kvantitativ forskning innebär statistiska analyser av genomförda intervjuer och enkät 
undersökningar (Patel & Davidsson, 2003). En kvantitativ undersökning visar tydligt hur 
mycket som finns av något bestämt (Hartman, 1998, 2004).    
 
Vi har använt oss av kvalitativa metoden för att skaffa en annan och där med djupare 
kunskap än vad som är möjligt med den kvantitativa metoden. Vi valde att genomföra 
observationer för att beskriva hur det ser ut i klassrummet och därmed bilda oss en 
uppfattning om vilket beteende som används av eleverna. Metodvalet observation, blir 
därmed givet eftersom det är mycket användbart när beteende och händelseförlopp ska 
studeras i sin naturliga miljö och då de inträffar. Metoden är också oberoende av elevernas 
vilja och möjlighet att själva lämna information och därmed kräver mindre av 
undersökningsgruppen, men kräver mer av observatören (Patel & Davidsson, 2003).  

 

3.2 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär att de uppgifter som samlats in har en giltighet och värdighet. Med det 
menas hur det är möjligt att använda insamlade uppgifter, för att lösa de frågor och 
problemställningar som arbetats med. Detta för att se om undersökningen verkligen tar reda 
på det som från början var fastställt (Svenning 2000). Vid observationer kan exempelvis 
observatörens egna värderingar påverkas, vilket i sin tur kan påverka validiteten (Kylén 
2004). Svenning förklarar närmare i boken Metodboken (2003) om inre och yttre validitet. 
Inre validitet enligt honom är projektet i sig och den koppling som finns mellan empiri och 
teori. För att stärka validitet i uppsatsen genomfördes intervjuer efter observationerna med 
några av de berörda pedagogerna. Detta genom att tillämpa undersökar-triangulering, det 
vill säga att information samlas in från oberoende källor för att se huruvida resultaten 
stämmer överens med varandra. Får observationerna och intervjuerna samma resultat ökar 
validiteten av undersökningen (Patton, 1990).  
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3.3 Observationer 
Vi observerade elevernas beteende i klassrummet bestående av positiva och negativa 
handlingar under ett lektionspass per klass. Vi använde oss av kategorischema och 
löpandeprotokoll under våra observationer. Alla de handlingar som skedde i klassrummet 
registrerades (se bilaga 1).  
 
En observation kan vara både kvalitativ och kvantitativt inriktad beroende av vilken typ av 
observation som görs (Svenning, 2003). Observationerna genomfördes enskilt, genom att vi 
följde berörda pedagoger under en dags arbete. Vi var närvarade i klassrummet under en 
heldag, men själva observationerna skedde under lektionspasset före eller efter lunch med 
berörda klasser. Vi var som observatörer närvarande i klassrummet, men pedagogerna 
visste inte vad som observerades. I samtal med de berörda pedagogerna innan 
observationerna utfördes bestämde vi tillsammans att inte berätta observationens syfte, 
eftersom det då kunde påverka utfallet av studien. Detta var alla inblandade pedagoger 
överens om. Denna studie genomfördes därför att vi ville se om vår litteratur studie stämde 
överens med olika klassrumssituationer i Luleå kommun. Lektionspassen varade mellan 40-
60 minuter vardera.  
 
Anledningen till att vi valde att göra observationer som mätinstrument var för att kunna 
göra en jämförelse mot den litteratur som vi tidigare studerat. Vi ville även jämföra dem 
med intervjuer som utfördes efter observationerna. De iakttagelser som gjorts i 
observationen översätter vi i händelser och ord, därmed kan vi beskriva det som skett i 
klassrummet för utomstående personer (Patel & Davidsson 1991, 2003). Nyttan med 
observationen var att se vilket beteende eleverna använde sig av i klassrummet. 
 
Att det går att göra observationer på olika sätt tar Patel och Davidson upp i sin bok 
Forskningsmetodikensgrunder (2003). Som observatör går det att i förväg arbeta fram ett 
observationsschema som behandlar beteende och skeenden som ska observeras. Detta 
kallas för en strukturerad observation (Patel & Davidsson 1991, 2003). För att göra ett 
strukturerat observationsschema behöver observatören först ordna upp detta i kategorier. 
När observationen sedan utförs markeras kategorierna allt eftersom de inträffar bland de 
observerade (Hartman, 1998, 2004). Det går även att göra ett observationsschema som tar 
upp så mycket kunskap som möjligt, en ostrukturerad observation (Patel & Davidson, 1991, 
2003). Denna typ av observationsschema används vid planeringsstadiet av en observation. 
För att den ostrukturerade observationen ska bli bra måste man göra ett urval när det gäller 
vad som ska observeras (Hartman, 1998, 2004). Innan vi genomförde de ostrukturerade 
observationerna som ägde rum i sex av de observerade klasserna, bestämde vi i förväg vad 
som skulle observeras. Detta för att vi skulle undersöka samma saker i alla klasserna. 
Mellan dessa två typer av observationsscheman finns det ytterligare fler varianter att välja 
på (Patel & Davidsson 1991, 2003). Svenning (2003) jämför observationsschemat med 
intervjufrågor, ett formulär som ska fyllas i när händelser sker.  
 

”[…] visserligen är enbart forskaren eller någon anställd observatör, som kommer att se protokollet, 
men för att observationerna ska fungera i stressade lägen fodras ändå en överskådlig layout. Det ska 
vara lätt för observatören att göra sina registreringar” (Svenning, 2003, s 143).    

 14



 

 
”Oberoende av vad som ska observeras finns det frågor som vi vill ha svar på.  

• Vad ska observeras?  
• Hur ska vi registrera observationerna?  
• Hur ska vi som observatörer förhålla oss?” (Patel, Davidsson 1991, 2003, tredje upplagan, s 90).    
 

3.4 Intervju 
Intervjuerna utförde vi för att ta reda på hur de berörda pedagogerna i några av de 
observerade klasserna tänker. Frågorna vi ställt lånade vi från Elisabeth Öhrns 
undersökning (1990). Frågorna i sig är snarlika varandra och därmed kan det kännas som 
att samma fråga återkommer. Anledningen till detta är för jämförelse med Öhrns studier 
som vi själva studerat och hänvisat till i vårt arbete.  
 
För att intervjun ska bli kvalitativ krävs att frågorna ställs till rätt person (Svenning, 2003). 
En kvalitativ intervju används för att upptäcka egenskaper, innebörder eller företeelser 
(Svensson & Starrin, 1996). De pedagoger vi intervjuat har alla arbetat olika många år inom 
skolan. Vårt intryck av dem är att de skulle ställa ärliga svar, något som också är viktigt för 
att intervjun ska bli kvalitativ (Svenning, 2003). Meningen med att göra en kvalitativ 
forskningsintervju är att få förståelse för den intervjuades "livsvärld" och därefter tolka det 
som kommer fram och beskrivs. Innan intervjun genomförs är den på förhand inriktad på 
bestämt tema, men det ska inte vara styrande (Kvale, 1997). 
 
Vi har ställt våra intervjufrågor på ett systematiskt sätt. Med detta menas att ett 
frågeformulär funnits och att alla de fyra intervjuade pedagogerna fått exakt samma 
frågeställningar. Vi har inte haft fastställda svar för våra intervjupersoner, utan de har fått 
svara fritt på frågorna medan vi som utförde samt deltog under intervjun antecknade ner 
svaren. Orsaken till att vi valde att inte använda oss av någon teknisk utrustning, så som 
bandspelare, var att de flesta berörda parter kände ett obehag inför bandspelare. Vi valde 
medvetet bort att använda oss av fastställda svar, eller ett frågeformulär, främst för att vi är 
ovana att utföra intervjuer. I intervjuer kan man ställa frågor som berör fakta, bedömningar 
och värderingar. Fördelen med en intervju framför en enkätundersökning är att det blir ett 
personligt möte. I detta möte framkommer även kroppsspråk som utesluts i en 
enkätundersökning (Svenning, 2003). 

 

3.5 Undersökningsgrupp 
Sju olika klasser i grundskolan från år 4-9 i Luleå kommun har observerats av oss. Vi kallar 
oss själva för A, B och C. Som utomstående har vi kommit in i klasserna för att enbart 
iaktta eleverna och se hur vi uppfattar deras sätt att ta för sig i klassrumsutrymmet. Dessa 
klasser hade en relativ jämn fördelning mellan pojkar och flickor. Det vill säga att en 
avvikelse på två eller fler personer av ett kön förekommer. Klasserna hade ett elevantal på 
21- 23 personer. Det var två klasser med 21 elever, tre klasser med 22 elever och två 
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klasser med 23 elever. Totalt var det 154 elever som kunde ingå i observationen, varav 78 
elever var pojkar och 76 elever var flickor.  

 

3.6 Urval och bortfall 
Urvalet av klasser har gjorts med hjälp av att vi personligen har kontakt med de berörda 
pedagogerna, och att de därför ställt upp och tillåtit oss genomföra observationer i deras 
klasser. Vi valde också dessa klasser eftersom det var en relativt jämn fördelning av könen 
och att klasserna har samma antal elever. Dessa grupper är inte slumpmässigt utvalda detta 
är ett såkallat bekvämlighetsurval. Vi valde dessa för av vi har en möjlighet att följa upp 
dem om vi vid vidare studier väljer att vidareutveckla vårt arbete på en djupare nivå. 
Grupperna vi observerat har bestått av klasser i de yngre - och äldreårskurserna (Svenning 
2003). 
     
Ett mindre bortfall av elever förekom, totalt var det 9 elever som inte närvarade under 
observationen, på grund av sjukdom eller annan för oss okänd anledning. 145 elever var 
närvarande, fem pojkar och fyra flickor saknades totalt under observationerna. Visst 
bortfall av händelser kan även vara möjligt, då vi som observatörer varit oerfarna, samt att 
vissa händelser kan ha gått oss förbi. Även vi som observatörer kan missa vissa händelser 
som sker i klassrummet när vi sitter och skriver i vårt protokoll. Vi kan även omedvetet 
tolka en händelse fel när vi ser den. Händelser som tidigare har skett under dagen kan 
påverka elevernas beteende.   

 

3.7 Genomförande av observationer och tillvägagångssätt 
Låg grad av struktur studie har använts vid observationsstudien. Vi som observatörer har 
registrerat det mesta möjliga av det som skett i klassrummet genom att föra ett löpande 
protokoll så noggrant som möjligt under observationstillfället. I klassrummet har en 
direktobservation gjorts, fakta om klassrumssituationen samlas samtidigt som händelser 
sker. Dessa händelser skulle ha inträffat oavsett om vi som observatörer är närvarande i 
klassrummet eller inte (Einarsson & Hammar-Chiriac 2002). I en klass valde vi att göra 
observationen med hjälp av kategoriseringsschema. Detta på grund av att klassens 
arbetssätt skiljer sig från de övriga klasserna och där med var denna observationsform mer 
lämpad för den berörda klassen. Klassen i fråga arbetar efter Montessori pedagogiken som 
arbetar på ett annat pedagogiskt sätt. Där användes Bales (1970) Interaction Process 
Analysis kategoriseringsschema (IPA), det innebär att positiva och negativa handlingar, 
frågor och försök till svar samt könstillhörighet har noteras. Vi gjorde en mall så att vi 
enkelt kunde notera när en händelse inträffade (Bilaga 1).  
 
Bales har ställt ett krav på sitt IPA kategorischema, och det är att det ska vara generellt så 
att det finns att hitta i varje grupp, detta oberoende på gruppens olika anledningar eller 
uppgifter. Kategorischemat har fyra stycken huvudkategorier (A-D), samt tolv stycken 
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kodningskategorier (1-12). I de fyra huvudkategorierna går att utläsa ”positiva” (A) samt 
”negativa” (B) handlingar. Dessa två tar upp uttryck för positiv samt negativ 
socioemotionell aktivitet. Under observationen sker registreringen löpande, på detta sätt 
kan observatören sedan utläsa hur samspelet i gruppen sett ut. Genom detta kategorischema 
registreras både verbala (C-D) och icke verbala handlingar (A-B) (Bales, 1970) (Bilaga 1).  
 
I de övriga klasserna har ostrukturerade observationer utförts, dock har ovan nämnda 
kodningskategorierna funnits som en bakomliggande mall i huvudet eftersom det har varit 
huvudsyftet att studera. 
 
Vi valde att inte ha någon teknisk utrustning vid observationen på grund av att det skulle bli 
en för eleverna ovan situation, och där med eventuellt påverka beteendet hos dem. Eftersom 
eleverna är vana med lärarkandidater är situationen med observatörer inte främmande för 
dem, vilket medför att klassrumssituationen för eleverna är mer naturtrogen.  
 
Genom observationer observeras händelsen när den inträffar i dess naturliga miljö. Även 
om eleverna tidigare träffat oss, kan de påverkas av att vi sitter i klassrummet som 
observatörer (Einarsson & Hammar-Chiriac 2002). Innan genomförandet av 
observationerna bestämde vi utifrån vårt syfte vad som skulle observeras, 
observationsmetod, vad för slags material som skulle användas och vilken teknik som 
skulle nyttjas för registreringen.  Gällande observationsmetod bestämdes det att ett löpande 
protokoll var att föredra i alla klasser utom en. I de löpande protokollen beskriver vi med 
text vad som sker i observationsmiljön. Valet av teknik föll på stödord och förkortningar 
vilket Bjorndal (2002) menar är en observatörs viktigaste teknik för att detaljerat kunna 
registrera mycket information. Vi försökte också se till den fysiska aspekten i 
förberedelsearbetet av observation genom att vara mentalt utvilade eftersom detta enligt 
Patton (1980) har en avgörande roll för kvalitén av observationen (Bjorndal, 2002). Efter 
att ha diskuterat med klassansvariga bestämdes tid och datum för observationerna.  
 
Var och en av oss har enskilt utfört observationerna. A var i klasserna som gick i de äldre 
årskurserna. A följde därmed en pedagog till tre olika klasser och klassrum. C observerade i 
två av de yngre klasserna, och B observerade också i två av de yngre klasserna. Vi valde att 
dela upp undersökningarna mellan oss tre för att få en bredare bild av utslaget. Vi ville även 
att det för eleverna skulle vara en så normal situation som möjligt. Hade tre observatörer 
kommit in i klassrummen, hade det varit en större och mer märkbar omställning mot den 
normala klassrumssituationen. Syftet med att göra en fallstudie är att välja ut ett flertal, i 
vårt fall observationsklasser, för att kunna få en korrektare bild av det som ska studeras 
(Svenning, 2003). 
 
Vi har till en början betraktat den enskilda klassen som en grupp. Direkt efter observationen 
skrev vi om anteckningarna till en helhet (Svenning, 2003). Därefter har vi jämfört de olika 
resultaten från klassrumsstudierna med varandra, för att sammanställa dem tillsammans. 
Genom att sammanställa alla observationer i ett dokument har vi sedan kunnat utläsa 
positiva och negativa handlingar som skedde i klassrummet av pojkar och flickor.  
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Under observationens gång användes papper och penna.  

 

3.8 Analys 

Vi började omvandla de enskilda protokollen till en helhet som redan från början var 
indelade i två grupper, pojkar och flickor. På detta sätt kunde vi tillgängliggöra resultaten 
för övriga i gruppen. Materialet bearbetades genom att vi var och en upprepade gånger läste 
igenom det sammanställda observations material för att sedan kunna lyfta fram noterade 
situationer och händelser. För att kunna se den totala helheten av vår observation 
sammansatte vi nu alla pojkar i en grupp och flickorna i en annan. Vi delade sedan upp de 
två grupperna i positiva och negativa handlingar för att kunna se hur pojkar och flickor tog 
för sig av utrymmet i klassrummet (Patel & Davidson, 2003).  
 
Enligt Patel och Davidson ska material vi samlat och noteringar vi gjort diskuteras, vilket vi 
gjorde. Därefter sammanställdes observationernas olikheter och likheter mellan pojkar och 
flickor (Patel & Davidson, 2003). 
 
Intervjuerna jämfördes med varandra samt med de observationer som genomförts. Detta 
diskuterades i samband med att vi skulle göra vår avslutande diskussion. På grund av att vi 
ville se hur våra observations- och litteraturstudie stämde överens med de berörda 
pedagogernas uppfattning. Där med kunde vi även styrka de observationer vi utfört (Patel 
& Davidson, 2003).  
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4 Resultat  
Här kommer pojkar och flickors negativa samt positiva beteende att presenteras. Där efter 
en jämförelse mellan dem samt lärarintervjuerna. Här presenteras även ett urval av 
händelser från observationerna.  
 

4.1 Negativt beteende 
Negativt beteende är när eleverna i klassen springer runt i klassrummet, håller en hög 
ljudnivå, använder glåpord och sänkningar samt att distrahera andra i klassrummet under 
arbetets gång. Helt enkelt handlingar som upplevs störande i arbetsmiljön (Beal, 1970).  
 
I första klassrummet där C observerade var det en pojke som ständigt aggressivt skrek 
kommentarer rakt ut i klassrummet. Han kommenterade sina klasskamrater men även 
läraren. Ofta motsatte han sig lärarens beslut gällande aktiviteter i klassrummet.  
 
En annan pojke i samma klass tog åt sig av de andra elevernas kommentarer, oavsett om de 
var riktade mot honom eller inte. Hans försvar visade sig genom att verbalt agera ut mot 
sina klasskamrater. Detta kunde vara mot elever som satt och viskade, eller mot elever som 
satt i en annan del av klassrummet och diskuterade sina arbetsuppgifter. Med andra ord, 
reagerade han på sådant som inte berörde honom på ett personligt plan. Även några av de 
övriga pojkarna talade högljutt och flickorna viskade mellan varandra. 
 
En pojke i det klassrummet B observerade sprang runt och störde sina klasskamrater, 
pratade högt och krävde uppmärksamhet från både elever och pedagog. De övriga i klassen 
satt vid sina bänkar och det var ingen som räckte upp handen när de skulle komma med 
frågor och kommentarer. Ytterligare ett exempel på detta är när pojken blir irriterad på 
läraren för att denne vill att han ska skriva datum för den dagen på ett annat sätt än vad 
pojken redan har gjort. Läraren lämnar klassrummet. Pojken tar då fram en basketboll och 
börjar studsa omkring den i klassrummet. Klasskamraterna säger till honom att sluta. Han 
skrattar. Läraren kommer tillbaka, blir arg och ifrågasätter pojkens handlande. 
 
I en klass gick några elever ut ur klassrummet med pedagogen för att plasta in en framsida 
till ett arbete. En pojke till ville följa med, men läraren ansåg att det blev för många. Pojken 
protesterade högljutt och lockade med sig två andra pojkar i klassen till att trotsa detta. När 
eleverna lämnades ensamma i klassrummet släpper de tre ovanstående pojkarna lös och 
började sjunga och mäta sin styrka genom att på lek knuffas och slå på varandra i mitten av 
klassrummet. En flicka går efter pedagogen och ber om att få följa med, även hon blir 
tillbakavisad till sin plats och tillsagd att vänta på sin tur i ordningen av pedagogen. Tre 
flickor börjar prata sinsemellan och småkivas med varandra på ett mer välmenande sätt än 
pojkarna som gruffas. Flickornas handlande blev också ett störandemoment för de övriga 
eleverna i klassen eftersom det innebar att det blev mer rörelse surr i klassrummet. 
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B observerade i en klass att två pojkar retades med en flicka som har arbetet tyst hela 
lektionen genom att ta hennes papper och låtsas läsa det. Hon säger till dem att hon tycker 
de är jobbiga och stör samt att hon vill att de ska sluta.  Flickan får åter sitt papper och 
lämnas ifred. 
 
En specifik händelse som utspelade sig i ett annat klassrum där A observerade, pedagogen 
skrev frågor på tavlan och eleverna fick själva anteckna ner dem på ett eget papper. 
Eleverna skulle senare besvara dessa genom att se en faktafilm. När filmen startade började 
en av flickorna i klassen att riva sönder sina anteckningar, något som fick de andra eleverna 
att tappa koncentrationen. De började se på henne istället för filmen, många elever 
skruvade på sig i sina stolar och visade tydligt att de blev störda av flickans handling. I 
samtal som observatören sedan förde med den ansvariga läraren kom det fram att detta var 
ett mönster som ofta utspelade sig av denna elev. 
 
I B:s observation framkom också att en flicka sprang runt och störde sina klasskamrater, 
pratade högt och krävde uppmärksamhet från både elever och lärare tillsammans med en 
pojke i klassen. När pojken blev tillsagd av klasskamraterna säger flickan till de övriga 
eleverna att pojken inte är störande enligt henne. Hon säger också till de övriga i klassen att 
om de tycker det är irriterande så får de väl gå därifrån. Läraren, som varit utanför 
klassrummet under en kort stund, kommer tillbaka, blir arg och ifrågasätter pojkens 
handlande. Flickan som tidigare sagt åt sina klasskamrater skriker till läraren att lämna 
rummet om även denne misstycker. 
 
I en klass var det en grupp flickor som pratade högt, utan att räcka upp handen och krävde 
lärarens uppmärksamhet. Flickorna var medvetna om sin roll i klassrummet och utnyttjade 
detta, genom att hela tiden plocka på uppmärksamhet även från klasskamrater. Ett exempel 
på detta är att flickorna kommenterade det mesta som sades och hände i klassrummet 
oberoende om det var elever eller läraren som uttryckte eller gjorde något. Denna grupp 
hade även en provocerande jargong mot de övriga i klassen. 
 
I ett annat klassrum där B befunnit sig för att observera utspelades följande; En flicka har 
varit hos tandläkaren och är därmed sen till lektionen. Hon tittar på en av sina 
klasskamraters arbete och himlar med ögonen samtidigt som hon skakar på huvudet. En 
annan flicka går fram till eleven som var sen till lektion och börjar glatt berätta om vad 
någon har sagt till henne. Hon lutar sig fram och viskar något i den andres öra, skrattar sen 
och fortsätter med att prata om rasten.  Läraren kommer och föser under förmaningar 
flickan till sin plats. Samtidigt som detta sker så kritiseras läraren högt av flickan som var 
sen. Flickan sitter ner på sin plats en kort stund och reser sig sen upp och går iväg. 
 

4.2 Positivt beteende 
Det positiva utrymmet är när eleverna visar hänsyn och respekt gentemot varandra och det 
arbete som utförs i klassrummet (Beal, 1970). 
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Den största delen av lektionstiden satt eleverna i alla berörda klassrum, ner på sina platser 
och arbetade med det som lektionen var ämnad för. Eleverna lyssnade uppmärksammat på 
pedagogerna och var aktiva under klassrumsdiskussionerna. Eleverna var hjälpsamma mot 
varandra, exempelvis genom att hjälpa varandra i skolarbetet och låna ut material. 
 
I en klass skrattade och diskuterade två pojkar lite mer tystlåtet sinsemellan varandra, 
samtidigt som de arbetade flitigt på ett sätt som inte påverkade klassen i övrigt på ett 
negativt sätt.  
 
I tre av klasserna satt eleverna större delen av lektionstiden på sina platser och arbetade, de 
pratade med sin bordsgranne under arbetets gång, utan att det blev ett störande moment. 
Det vill säga att ljudnivån var lågmäld och lugn. I övrigt räckte det upp handen och väntade 
på sin tur när de behövde hjälp eller ville säga något inför klassen. Det var en jämn 
fördelning mellan eleverna i klasserna, de fick samma tid och möjlighet att uttrycka sig och 
ställa frågor. Större delen av lektionstiden satt eleverna vid sina platser och arbetade med 
det som lektionen var ämnad till.  
 
C var i ett av klassrum där läraren hade valt att placera eleverna pojke, flicka vid bänkarna. 
Även här upplevdes eleverna ha en lugnade effekt på varandra. Exempel på detta kan ses 
genom att en pojke pratar högt, vässar pennan och dricker vatten. Tillbaka vid bänken lutar 
han sig fram för att titta närmare på berättelsen som flickan som sitter bredvid honom har 
skrivit. Hon berättar och visar sina bilder för honom och därmed får hon pojken intresserad 
av skolarbetet igen. Ett annat är när två flickor skrattar och pratar med varandra och en 
pojke ber dem vara tystare vilket de respekterar. I en annan del av klassrummet samtalar en 
flicka och pojke lugnt och lågmält tillsammans.  

 

4.3 Jämförelse mellan könen 
Likheterna mellan pojkar och flickor i de observerade klasserna har varit att båda könen har 
visat på ett negativt beteende genom exempelvis skrika rakt ut, springa runt, störa 
undervisningen och sina klasskamrater.  
 
I det positiva beteendet har likheterna visat sig genom att eleverna varit hjälpsamma samt 
uppträtt lugnande gentemot varandra oberoende kön. Beteendet mellan de båda könen har 
alltså varit relativt lika i fråga om att fånga uppmärksamhet från pedagoger och 
klasskamrater. Sandqvist (1998) menar att flickor förväntas vara lugna medan pojkar är 
vilda, vilket inte helt överstämmer med de observationer vi gjort, eftersom även pojkarna 
kunde vara lugna och flickorna vilda.  
 
Den jämna fördelningen mellan de observerade flickorna och pojkarna har underlättat 
jämförelsen av observationsresultaten. Utifrån de iakttagelser vi gjort visar det sig att 
samma antal pojkar och flickor utmärker sig i klassrummet. Det innebär även att de mer 
anonyma eleverna i klasserna visade på samma resultat. Med de anonyma eleverna menar 
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vi de som är delaktiga i undervisningen utan att störa de övriga i klassen. Detta motsäger 
mycket av det vi tidigare skrivit om i forskning och studier.  
 
De olikheter vi noterat i elevernas beteende, har varit att vissa flickor tycks ha ett mjukare 
sätt att bemöta varandra, medan pojkar bufflar mer sinsemellan för att plocka på 
uppmärksamhet.  
 
När vi har diskuterat vårt observationsmaterial kunde vi konstatera att det stämmer bra 
överens med det som Einarsson och Hultman sa redan 1984. De upptäckte då att pojkar och 
flickor fick tala i lika stor grad, men att det fanns en skillnad i hur detta tedde sig 
(Einarsson, Hultman, 1984). Flickor sitter inte längre tysta på sin plats utan tar för sig allt 
mer av utrymmet i klassrummet (Öhrn 2003) detta styrks även av Bjornsson (2005). Att 
pedagogerna har en allt större medvetenhet, om hur de dominerande pojkarna tidigare var i 
klassrummet, när det gäller tid och utrymme konstaterade vi efter våra observationer. Detta 
skriver även Einarsson (2003) om. 
 

4.4  Intervjuer    
Det som framkom under intervjuerna var att alla de berörda pedagogerna arbetar för att 
skapa ett jämställt klassrum. De var alla överens om att pojkar tidigare fått och vågat ta 
större plats i klassrummet än flickor, därför strävar de efter att hjälpa alla elever att våga ta 
för sig och synas i klassrummet. De sa alla att de tänkte på att hjälpa fram framförallt 
flickorna, men även tysta pojkar är lätt att glömma bort och kan därför också behöva en 
hjälp på traven. Gemensamt för pedagogerna är dock att de i förstahand inte tänker på 
könstillhörighet, utan till den enskilde individens behov. 
 
När flickorna räcker upp handen väljer lärarna i första hand att ge frågan till flickorna detta 
för att de ska synliggöras mera. De elever som pedagogerna anser får och tar mest utrymme 
i klassrummet är i första hand de som är högljudda och stökiga. Medeleleven som sitter och 
gör sitt arbete i lugn och ro och de tysta eleverna som sällan uttrycker sig blir lätt 
bortglömda. Några av pedagogerna försökte tänka på detta och synliggöra dessa elever (se 
bilaga 2).    
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5 Diskussion   
Syftet med detta arbete var att beskriva hur pojkar och flickor tar för sig av utrymmet i 
klassrummet i form av positivt och negativt beteende. Vi ville även se hur våra intervjuer 
stämde överens med de observationer vi gjort.  
 
Efter sammanställningen av vår studie upplevde vi inte någon större skillnad mellan pojkar 
och flickor på det sätt eleverna tog för sig av utrymmet i klassrummet, både när det gäller 
det positiva och negativa utrymmet. Mycket av den forskning och litteratur vi studerat visar 
på att pojkar tar för sig mer och är det dominerande könet i klassrumsmiljön. Samtidigt 
finns det studier som visar på att flickor tar för sig ett allt större utrymme i klassrummet 
exempelvis om man läser Öhrn (2002).  
 

5.1 Validitet och reliabilitet 
Tillförlitligheten och överrensstämmelsen av vårt insamlade material har som mål att svara 
på det syfte och frågeställningar som arbetet har samt få en trovärdig tolkning. Vi har 
försökt göra en så rättvis bild och tolkning som möjligt av det vi sett och hört under våra 
observationer. För att få en så stor validitet som möjligt har vi försökt att avskala våra egna 
värderingar och förväntningar när vi gått in i rollen som observatörer. För att reliabiliteten 
ska bli så trovärdig som möjligt har vi gjort ett flertal observationer och intervjuer. Vi tror 
inte att själva urvalet i vår undersökningsgrupp påverkat resultatet. Detta grundar vi på att 
vi inte på förhand känt till hur de utvalda pedagogerna arbetar med sina elever (Patton, 
1990). 
 
Det vi har kommit fram till stämmer till stor del överens med den nyare forskning vi läst 
som finns inom området samt att observationerna stämde väl överens med de intervjuade 
pedagogernas syn på klassrumssituationen. Vi anser att vårt material är tillförlitligt och det 
grundar vi på att innan observationerna hade vi tydliga riktlinjer på vad som skulle studeras 
samt att observationerna genomfördes i ett flertal klasser. Alla klasser hade samma 
förutsättningar gällande observationstid.  
 

5.2 Resultatdiskussion 
Handlingar och uttryck för att ta för sig av klassrumsutrymmet i de olika klasserna har varit 
på liknande sätt både när det gäller pojkar och flickor. I de klasser som varit likartad 
fördelning mellan eleverna har både flickor och pojkar ställt frågor, fått svar på sina 
funderingar och aktivt varit delaktiga i undervisningen. Även de negativa handlingarna som 
förekommer i klassrummet har utförts av både flickor och pojkar i lika stor utsträckning. 
Liknande mönster kunde utskiljas i de olika klasserna på hur pojkar och flickor agerat för 
att få uppmärksamhet. Exempel på detta var att pojkarna var mer fysiskt aktiva och 
kroppsligt visade fram sig själva. Både flickor och pojkar var väldigt verbala. Flickorna i 
klassrummen upplevdes vara trygga och självsäkra och vågade ta för sig av utrymmet på så 
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sätt. Det kan vara svårt att veta om de mönster vi sett beror på nya könsmönster eller om 
det är nya metoder och andra perspektiv som spelar in på utfallet. 
 
Enligt de observationer vi har utfört, men även litteratur studier från Forsberg (2002) och 
Björnsson (2005) motsägs den så kallade 2/3 regeln. Vi har observerat att pojkar varken får 
eller tar större plats än flickor när det gäller klassrumsutrymmet. Dock använder de sig av 
tiden på olika sätt. Öhrn (2002) påpekar att pojkar genom glåpord försöker hålla kontrollen 
i klassrummet. Nyare studier visar på att fickor har börjat spela på pojkars villkor och tar 
för sig av utrymmet. Detta sker i stor grad verbalt och flickor kräver en rättvis behandling 
samt vill ta del av utrymmet. I våra observationer är både flickor och pojkar verbalt aktiva 
och vågar stå för sina åsikter, de har även varit fysiskt aktiva men på något olika sätt. 
 
Eftersom denna förändring håller på att ske i klassrummen kan vi tolka det som att Lpo-94 
har förankras i verksamheten. Vad det beror på att flickor nuförtiden tar ett större utrymme 
än tidigare är inte klarlagt i den av oss studerade litteraturen. Kanske beror det på att dagens 
föräldrar är medvetna om den könsbild som varit och vill förändra den. Det kan även bero 
på att dagens pedagoger är mer medvetna och uppmärksammat eleverna på ett annat sätt än 
tidigare när det gäller fördelningen av klassrumsutrymmet. Ytterligare en anledning kan 
vara att pedagogerna lägger upp sin undervisning på ett sådant sätt att det främjar både 
pojkars och flickors olika behov och intressen.  

 

5.2.1 Positivt beteende  
Övervägande delen av lektionstiden satt eleverna i klasserna ner och utförde det arbete som 
stod på schemat. Vi anser att det är positivt för att alla då fick chans att göra det som 
lektionstiden var avsedd för och oron i klassrummet minskade.     
 
I den klassen där flickorna upplevdes ta för sig mer på ett positivt sätt, skedde detta genom 
att de var mer delaktiga i undervisningen, de arbetade och deltog i de diskussioner som 
krävdes.   
 
Klassrumssituationerna gav tillåtelse för alla elever att använda utrymmet. Detta skedde 
genom att både pojkar och flickor tog för sig av undervisningen och krävde lika mycket 
uppmärksamhet av varandra samt av pedagogen. Det var lika många flickor och pojkar som 
ville synas och höras på olika sätt.    
 
Det vi har noterat och funnit av det positiva klassrums utrymme är att eleverna hjälper 
varandra, ger uppmuntrande kommentarer, lämnar plats för andra att komma med sina 
åsikter, nickar gillande till klasskamrater samt pedagog, lyssnar, räcker upp handen och 
inväntar sin tur. Vissa pojkar och flickor kan inge en lugnande effekt i klassrummet genom 
att exempelvis att hjälpa klasskamrater bli mer intresserade av arbetet. Ett exempel på detta 
är när en pojke sprungit runt i klassrummet och varit allmänt okoncentrerad. Han får hjälp 
av sin bänkkamrat genom att hon visar honom det arbete hon håller på med. Därmed får 
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pojken inspiration att sätta igång med sitt eget arbete. Stabergs (1992) undersökning visar 
att flickor används som hjälpredor i klassrummen. I en av de observerade klasserna satt 
eleverna flicka/pojke. Det som framgick i den klassen var att även pojkarna användes som 
lugnande hjälpredor i undervisningen. Där fick vissa pojkar dämpa surriga flickor som 
störde arbetsron i klassrummet något som även studier som Sandquist (1998) har gjort. 
 
Det positiva klassrumsutrymmet eleverna tog i anspråk skilde sig inte mellan pojkar och 
flickor i vår observation. De var hjälpsamma, lyssnade och lät sina klasskamrater ta plats, 
gav uppmuntrande kommentarer och synpunkter och inväntade på sin tur utan att det blev 
kaos i klassrummet. Detta var något som vi som observatörer upplevde som positivt.  
 

5.2.2 Negativt beteende  
I en klass utmärkte sig pojkarna genom att de tog större negativt utrymme. De vässade 
pennan ofta, ropade ut saker till sina klasskamrater, stundtals upplevdes en grupp med 
pojkar som väldigt störande. Detta gjorde att resterande elever inte fick arbetsro. 
 
Störande handlingar som irriterar de övriga eleverna, kan vara att riva papper, retas, pratat 
högt för att synas och höras utan att det har med klassrumsarbetet att göra samt skrika i 
protest mot läraren och högljutt kränka sina klasskamrater. Andra störande moment kan 
vara att viska, kritisera andras arbete och visa ogillande inför andra elevers prestationer, 
men även springa runt i klassrummet och störa de övriga. Eleverna kan också sjunga, 
knuffas, bufflas, kramas och hänga på varandra något som kan uppfattas störande av elever 
som känner sig utanför. Ett exempel på negativt utrymme kan vara elever som oprovocerat 
och aggressivt skriker ut kommentarer till klasskamrater och lärare, och samtidigt motsäger 
sig lärarens arbetsgång.   
 

5.2.3 Diskussion kring elevernas beteende 
I den lokala skolplanen för Luleå kommun (2003) har en jämtsällhetsplan utformats, målet 
med denna är att jämställdhet på sikt ska förankras i värdegrunden och bli en del av denna. 
Eftersom skolan strävar mot att få ett klassrum där båda könen ska våga uttrycka sig och ta 
lika stort utrymme, anser vi att jämställdhetsplanen verkar fylla en viktig funktion och 
riktlinje för kommunens pedagoger.  
 
Vi tror att de klasser vi varit i har pedagoger blivit upplysta om hur situationen sett ut i 
klassrummen tidigare, nämligen en dominans hos pojkarna när det gäller fördelningen av 
klassrumsutrymme. I våra intervjuer framkom det att pedagogerna försöker att se alla 
elever i klassrummet, prata med dem och låta dem alla komma till tals. Vi kopplar ihop 
detta med Stabergs (1992) uttalande om att man ska se på eleverna som individer och inte 
som pojkar och flickor. Den egna personligheten ska bestämma valen som görs i livet, det 
är inte könstillhörigheten som ska avgöra detta (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). 
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Det vi har sett i klasserna är att det alltid är en grupp elever som dominerar utrymmet 
oberoende om det är en pojk-, flick-, eller jämt fördelat i klassrumsutrymmet. Elisabeth 
Öhrn (2003) menar även hon att det oftast är en mindre grupp elever som tar för sig av 
utrymmet. Självklart var alla elever med i undervisningen på olika sätt, men det var de 
utåtriktade eleverna som syntes och hördes. Eftersom vi har slagit ihop de sju klasserna till 
en stor helhet och därefter delat dem i två grupper, pojkar och flickor har resultatet blivit 
jämställt på grund av de utfall som noterats under observationerna. Med detta menas att 
flickornas utfall i handling är lika stort som pojkarnas utfall. Däremot när resultatet jämförs 
med tillhörande klasstillhörighet visar observationsstudien på att det finns en 
flickdominerad klass, en pojkdominerad klass och de fem resterande klasserna var 
jämnfördelade mellan könen i klassrummet.  
 
 Om tillexempel två pojkar eller flickor syns och hörs i klassrummet är det lätt att de drar 
med sig ytterligare fler elever i klassen på ett eller annat sätt. Där med inte sagt att det är 
just dessa pojkar eller flickor gör klassen pojk- eller flickdominerad när det gäller 
utrymmet, men det kan upplevas så av betraktaren.   
 
Det som vi i första hand reagerade på i klassrummen, likväl som de intervjuade 
pedagogerna tryckte på, var störande moment som många gånger kan anses normala i 
skolan. Det kan exempelvis vara hög ljudnivå, spring i klassrummet, elever som avbryter 
varandra med mera är vanligt förekommande. Pedagoger kan till viss del förbise detta, 
eftersom de väljer sina diskussioner och konflikter med elever.  
 
Utifrån de studier vi gjort tror vi att de pedagoger som arbetat med dessa elever är väl 
medvetna om hur klassrumssituationer antas se ut, något som de även själva sagt i 
intervjuerna. Därför arbetar de aktivt med att få alla elever delaktiga i undervisningen och 
motverka de antagna könsmönster som forskning har visat på. Visst är det så att det alltid 
finns en grupp elever som till största del tar för sig av utrymmet och vissa som arbetar i 
tystnad, men det gäller att se alla elever som den individ de är.  
 
När vi studerar vårt observationsresultat och det som framkommit i intervjuerna ser vi ett 
mönster. Elever ses mer som individer i klassrummet än pojkar och flickor. Pedagogerna 
väljer ibland medvetet att lyfta fram vissa elever, då både pojkar och flickor, för att de ska 
få chans att tala inför klassen eller lägga fram sina åsikter. Alla får alltså samma möjlighet 
att komma till tals. Av en pedagog framkom det att denne försöker styra över frågor till 
flickorna för att synliggöra dessa i klassrummet. Problematiken blir då att de tysta pojkarna 
och medeleleven försvinner, detta var även något som den intervjuade pedagogen 
påpekade. De ultimata enligt oss borde vara som en av de övriga pedagogerna sa att 
försöka hinna prata med alla elever i klassen innan lektionen är slut. Det kan ske enskilt 
eller genom att eleven får ordet i en diskussion eller genom att visa sitt kunnande inför 
klassen. Hur detta sker kanske inte har någon större betydelse, det viktiga tror vi är att varje 
elev får känna sig sedd och uppmärksammad på ett positivt sätt. 
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5.1 Erfarenheter till kommande yrke 
Eftersom det är vi vuxna som skapar de könsroller som finns utifrån våra erfarenheter och 
förväntningar på barn och elever, ligger det på vårt ansvar att lyfta fram, bryta ner och 
motverka dessa mönster. Skolan och dess personal ska ansvara för att motverka 
traditionella könsmönster som finns i vårt samhälle. Ett sätt att förankra detta arbete hos 
personal och elever kan vara att genomföra någon form av projektarbete som tar upp 
jämställdhet. Detta ligger i linje med vad Lpo-94 och Luleå kommuns lokala skolplan 
säger. 
 
I vår mening är jämställdhet inte något som ska syfta till enbart jämställdhet mellan könen, 
utan även mellan individer oberoende kön. För oss är det viktigt att se på elever som helhet 
och inte enbart vilket kön de tillhör. Alla elever i skolan ska få lika stor del i 
undervisningen, lika stor del av tiden från oss som pedagoger samt få chansen att vara lika 
delaktiga i klassrummet. Det är fortfarande viktigt som den lokala skolplanen säger, i 
jämställdhetsprojekt att motverka de könsrelaterade beteenden som kan finnas kvar i 
skolan. Einarsson (2003) menar på att det inte finns någon regel, utan undantag och detta är 
något som bör lyftas fram i elevernas skolsituation. Det är viktigt att komma ihåg att inte 
fokusera på att flickor behöver lyftas fram, utan att det är viktigare att lyfta fram 
individerna i klassrummet så att alla får samma rätt att synas och höras.  
 
Det finns vissa svårigheter att få alla elever delaktiga och därför gäller det att hitta en väg 
som passar både elever och pedagoger. Vi tror på en ständig vidareutveckling av sig själv 
och den undervisning som utförs. Helt klart är dock att en större förändring står inför dörren 
när det gäller fördelning av elevernas utrymme i klassrummet om vi utgår från våra egna 
observationer. Därför blir det för oss som blivande pedagoger spännande att vara med om 
denna omvandling som vi anser håller på att ske. När elever är intresserade av ett ämne vill 
de vara med i undervisningen och blir på så sätt delaktiga. Därför är det viktigt för 
pedagoger att hålla sig uppdaterade på vad som är intressant för de eleverna som finns i 
klassen. När undervisningen känns spännande och intressant får pedagogen med sig 
eleverna i diskussioner, och på så sätt tar de även för sig mer av utrymmet i klassrummet. 
De intervjuade pedagogerna har även de lyft fram att de är medvetna om vikten att ha 
lektioner som fångar elevernas intressen och uppmärksamhet. 
 
Genom att pedagoger blir mer upplysta och uppmärksamma på elevers lika rätt till tid och 
utrymme i klassrummet, tror vi att fördelning i klassrummet kommer att bli mer jämställd. 
Lärarutbildningen har enligt oss ett stort ansvar i att detta kommer fram till blivande 
pedagoger.  
 
Med detta arbete har vi fått större insyn i verkligheten som finns ute i skolorna. Vi har tagit 
åt oss av den litteratur, forskning och de rapporter som vi läst. Vi har även tagit åt oss av 
det arbete som vi tror att pedagogerna i de klasser vi observerat lagt ner i sin 
lektionsplanering.  Vi hoppas att vi har stor användning av detta arbete när vi går ut i 
arbetslivet som pedagoger.  
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5.2 Fortsatt forskning 
Som fortsatt forskning skulle det vara intressant att vidare utveckla vår studie genom att 
utföra samma undersökning i andra kommuner och därefter jämföra dem med varandra.  
Har det skett en förändring i den svenska skolan de tio senaste åren? 
 
Istället för att undersöka eleverna skulle man även kunna göra en studie mot pedagogerna 
ute i skolan. Hur påverkar pedagogernas inställning elevers beteende? 
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Bilaga 1 
 
Huvudkategorier  Kodningskategorier
 
A Positiva handlingar 1 Visar solidaritet, vänlighet, stödjer andra, 

belönar 
   2 ”spänningsavledare”; skämtar, skrattar 

3 Samtycker, håller med, passivt accepterande, 
lyder 

B Försök till att ge svar  4 Ger förslag, ”vägvisare” 
5 Uttrycker åsikter och önskemål, avaluerar, 
analyserar 
6 Ger information 

C Frågor   7 Frågar efter information 
   8 Frågar efter åsikter 
   9 Ger information  
D Negativa handlingar  10 Misstycker, opponerar sig, passivt avvisande 
   11 Visar avspänning, oro, är undvikande 

12 Ovänlig, försvarar sig själv, försöker sänka 
annans status 
 

 
  Flickor Pojkar 
Positiva 
handlingar 26 18 
      
Försök att ge svar 2 5 
      
Frågor 17 21 
      
Negativa 
handlingar 5 3 
      
Antal utfall 50 47 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 2 
Intervjuer  
 
1. På vilket sätt får flickor och pojkar inflytande i klassrummet? 
 
Lärare 1(M): Ibland väldigt lite inflytande jag bestämmer det mesta, ibland väldigt mycket 
som nu senast i området Norden där eleverna själva får formulera frågorna de vill arbeta 
med. 
 
Lärare 2(K): I min klass är flickorna mer aktiva och verbala, dom tar för sig mer i 
klassrummet. Det finns också några flickor som är anonyma. Pojkarna tar också för sig, 
men i mindre grad än flickorna. 
 
Lärare 3(M): Pojkarna tar mer inflytande än flickor, men jag försöker hålla det så att ett 
demokratiskt system får råda i klassummet. Däremot så när eleverna räcker upp handen, så 
väljer jag flickorna i större utsträckning eftersom pojkarna är duktiga på ta för sig i alla fall. 
 
Lärare 4(M):  Flickor får sitt inflytande genom att  vara vänliga, fina och rara medan 
pojkarna får det genom lek och stoj. Men hur de får sitt inflytandet börjar egentligen redan 
före klassrummet och skiljer sig åt från klass till klass och årskurs, årskurs. Årskurs 9 
skiljer sig helt från de övriga årskurserna, eftersom det där är flickorna som dominerar i 
klassrummet. När det gäller läxor så ser det idag lite annorlunda ut jämfört med förr, 
eftersom det nu är de lite fina flickorna som skiter i skolan.  Flickorna kan många gånger 
vara inställsamma, och det kan även gälla pojkar. Flickor tar lättare illa vid sig vid 
tillsägelser än vad pojkar gör och därför så måste man vara försiktigare med dem.   
 
2. Hur tar flickor respektive pojkar kontakt med läraren? Sker det på olika  
eller lika sätt? 
 
 
Lärare 1(M): Flickorna: Genom mer personliga frågor och prat. Oftare mer försynt 
Pojkarna: Mer konkreta frågor plus genom skämt.  
 
Lärare 2(K): Flickorna stannar efter skolans slut och pratar mer enskilt. Pojkarna pratar i 
samband med raster eller på morgonen när skolan börjar, ofta i samband att det har hänt 
något speciellt och störs inte om andra är med.  
 
Lärare 3(M): Pojkarna söker kontakt med mig på rasterna genom att de kan retas och 
’buffla’ på mig. Flickorna söker kontakt på det mer kramiga sättet.  
 
Lärare 4(M): Pojkar tar ytterst sällan kontakt med läraren och om det någon gång sker så 
handlar det nästan uteslutande om idrotten, exempelvis om de funderar över om de får spela 
fotboll på gymnastiken eller om de ska göra något annat. Flickor tar ofta kontakt via lappar 
och andra meddelanden. Det är viktigt att jag som lärare berättar om mina synpunkter på 

 



 

hur man tar kontakt och hur jag vill att de ska ta kontakt med mig. Pojkar brukar inte ta upp 
privata frågor i klassrummet bara sådant som gäller skolan.  
 
3. Vilka elever lägger man märke till och vilka glömmer man bort? 
 
Lärare 1 (M): Lägger märke till: Högljudda och stökiga plus de sociala eleverna även de 
riktigt svaga. 
 
Glömmer bort: Medeleleven som är tyst samt de som ligger strax över de svaga och inte 
säger så mycket. 
  
Lärare 2(K): Lägger märke till dem som hörs och de som stör i första hand.  De som sitter 
tysta och jobbar får ju tyvärr inte samma uppmärksamhet. Det är kanske dem man borde 
vara mer uppmärksam på också. 
 
Lärare 3(M): Tysta flickor och pojkar är det lätt att glömma bort, men man får peppa dem 
för att de ska tordas synas och höras. Pojkarna lägger man märke till för de syns och hörs 
mest. 
 
Lärare 4(M): Antalet elever i klassen är helt avgörande för vilka man lägger märke till och 
vilka som glöms bort! Det är viktigt att ta sig tid att lära känna varje elev och det kan bli 
svårt om man har en väldigt stor klass. Max antalet elever bör vara ca 20 st. De elever man 
lägger märke till är de stökiga, duktiga samt artiga och trevliga. De tysta eleverna är de som 
kommer i skymundan och det är de eleverna som är de viktigaste att nå och som behöver 
mycket uppmärksamhet. Det är varje lärares skyldighet att till hundra procent ge dem den 
uppmärksamheten. De stökiga eleverna ska inte vinna på sitt uppförande de ska sättas till 
att hjälpa de elever som behöver hjälp. Flera av mina elever som varit sådana att de har 
stört ordningen, har även varit de som var bäst på att hjälpa andra. De fick ut sin energi på 
ett positivt sätt genom att hjälpa sina kamrater i klassrummet. 
 
 
4. Vilka elever är intresserade av skolarbetet? 
 
Lärare 1 (M): De elever med en positiv inställning till livet är oftast intresserade av det 
mesta. Annars hänger det mycket på om ämnet som sådan är deras intresse. Det hänger 
förstås också på läraren om den kan fånga elevernas intresse. Personligen tror jag också 
elevernas föräldrars inställning till skolan påverkar dem. 
 
Lärare 2 (K): Det är dom som är intresserade av det vi jobbar med, dom som ställer frågor 
och har egna funderingar känns ju som dom är mer intresserade. Men det går ju också se på 
kroppsspråket och se i ögonen.  
 
Lärare 3 (M): Flickor är mer ambitiösa än pojkar och upptäcker tidigare att skolan är på 
allvar och att kunskapen ligger till grund för själva livet. Jag upplever att det är färre seriösa 

 



 

elever i dagens skola och att eleverna inte ser sin egen del gällande kunskaps inhämtningen, 
den allmänna uppfattningen är att läraren skall hålla i all kunskap. 
 
Lärare 4 (M): Detta är den viktigaste frågan och den är lätt att besvara. Det går inte att veta 
vem som är bäst, utan det är något som man måste ta rätt på. Helst redan första veckan som 
man möter eleverna för första gången. Som pedagog måste vi möta varje elev på dess egen 
nivå. Snabbt som ögat måste vi ta reda på var varje elev befinner sig kunskapsmässigt i de 
olika ämnena. Rör det sig om elever som kan arbeta självständigt eller handlar det om 
elever som kan komma att behöva mycket hjälp av mig? 
Vår viktigaste uppgift som pedagog är att lära våra elever att lyssna och att inte stressa eller 
hetsa dem i undervisningen. Vi måste lära oss att dra ner på tempot i dagens undervisning, 
att inte ha så bråttom. När vi stressar eleverna så är det adjöss med lärandet, och de lägger 
ner sina projekt på studs. För att få eleverna att tycka om att arbeta i skolan måste vi 
engagera oss i att finna vari deras intressen ligger och sen arbeta efter detta.  
 
 
5. På vilket sätt blir flickor och pojkar synliga i klassrummet? 
 
Lärare 1 (M): Jag försöker inte göra någon skillnad i klassrummet (jag lyckas säker inte 
fullt ut med det) jag försöker att åtminstone ha pratat något ord med varje elev, 
 
Lärare 2 (K): Flickorna i min klass pratar och skriker rakt ut. Pojkarna kan krypa runt på 
golvet. Men som person försöker jag inte göra skillnad på om det är en pojke eller flicka. 
 
 Lärare 3 (M): Pojkarna stökar och bökar mer, och gör sig på så sätt mer 
uppmärksammade, genom att vara hörsamma, aktiva i diskussioner i klassrummet och 
räcka upp handen. 
 
Lärare 4 (M): Detta tycker jag är ungefär samma som i fråga nummer ett, så jag hänvisar 
till den. 
 
6. På vilket sätt skiljer sig flickor och pojkars agerande i klassrummet? 
 
Lärare 1 (M): Flickor: Tysta, ambitiösa, duktiga, fnittriga 
 
Pojkar: Tar plats, högljudda, slarvigare, tar inte samma ansvar. Svaret på fråga 6 är förståss 
schabloner. 
 
Lärare 2 (K): Jag har ju en stark flickgrupp i klassen, dom gör sin röst hörd och är väldigt 
aktiva i klassrummet. Flickorna kan även med blickar mellan varandra förmedla ett 
budskap och skicka lappar. Pojkarna räcker upp handen, höjer rösten för att höras. Dom kan 
puttas och bråka med varandra. Om jag jämför med andra klasser jag haft så har pojkarna 
varit mer högljudda och svårt att sitta stilla, mer fysiskt aktiva, medan flickorna har varit 
tysta och flitiga. Så klassen jag har nu utmärker sig om jag jämför med tidigare 
erfarenheter.  

 



 

 
Lärare 3 (M): Pojkarna är mer fysiskt aktiva har mer yviga gester och försöker ofta spexa 
till det. Flickorna lugnare, mer fokuserade i skolarbetet och svävar inte ut på samma sätt 
som pojkarna gör.  
 
Lärare 4 (M): Frågan anses vara besvarad. 
 
 
7. Om det är så att något av könen får mer utrymme i klassrummet, vad kan det  
bero på? 
Lärare 1 (M): Om det är någon som får mer uppmärksamhet så beror det oftast på om 
eleverna är stökiga och högljudda. Alltså inte om de har mest behov av stöd tyvärr. Och det 
är oftast pojkar som får mest uppmärksamhet fast jag verkligen försöker att styra över det 
till flickorna. 
 
Lärare 2 (K): Frågan anses vara besvarad. 
 
Lärare3 (M):  Frågan anses vara besvarad. 
 
Lärare 4 (M): Detta har med mognad att göra. Flickor mognar tidigare än pojkar, vilket gör 
att deras handlande skiljer sig helt från pojkarna som fortfarande är kvar i lekstadiet. 
Flickor är mer verbala och pojkar mer handlingskraftiga. Exempelvis om någon skadar sig 
på skolan så blir flickornas agerande att tycka synd om den skadade, att utrycka empati. 
Pojkarna hoppar direkt till handling och försöker att hjälpa. Jag tycker att agerandet i 
klassrummet är situationsbundet. Flickorna är som jag sa tidigare mer verbala och kan få ett 
visst övertag. Detta måste justeras av lärare även om det inte direkt stör pojkarna. Må hända 
att de kanske blir lite tystare av sig. Det är viktigt att alla elever får utrymme att tala i ett 
klassrum. Det är något som vi ständigt arbetar med på vår skola, genom att skapa 
situationer där alla måste prata under en utsatt tid. Läraren får inte dominera tal utrymmet i 
klassrummet. Det är egentligen eleverna som skall sköta undervisningen och läraren 
instruerar dem.  
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