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Förord 
 
I vår utbildning ingår det att göra ett examensarbete som omfattar 10 poäng. Under den första 
praktiktiden i vår utbildning till lärare upplevde vi att jämställdheten i klassrummet var ett 
intressant område att fokusera på. Under utbildningens sista praktikperiod gjorde vi en 
undersökning av vilka könsmönster som råder i klassrummet. 
 
Vi vill framför allt tacka klasserna med dess klasslärare som ställt upp och deltagit i vår 
undersökning. Vi vill också rikta ett stort tack till vår vetenskapliga handledare Caroline 
Graeske för hennes vägledning, goda råd och tankar genom arbetets gång. Dessutom vill vi 
även tacka er andra som givit oss bra synpunkter och konstruktiv kritik. 
 
Luleå och Piteå, 2007 
 
Jonas Berglund & Anna Telin 

 



Abstrakt 
 
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka vilka könsmönster som fanns i klassrummet. 
För att få svar på detta utgick vi främst ifrån frågorna: Är lärare och elever medvetna om 
könsmönster?, Hur bemöts pojkar och flickor i klassrummet? Och hur fördelas talutrymmet? 
Undersökningen genomfördes dels i en årskurs 5 i Piteå Kommun, dels i en årskurs 4-5 i 
Luleå Kommun. Metoden har varit kvantitativa strukturerade observationer samt kvantitativa 
lärar- och elevenkäter med frågor av kvalitativ natur. Utifrån våra undersökningar har vi 
kommit fram till att talutrymmet fördelas lika mellan könen, flickor och pojkar bemöts 
likvärdigt och att läraren delvis arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor i klassen. Detta till 
skillnad från viss tidigare forskning som menar att pojkar dominerar både vad gäller 
talutrymmet och uppmärksamheten från lärarna i klassrummet. 
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1 Inledning 
 
Vårt intresse för genusfrågor har växt genom diverse genusföreläsningar som hållits tidigare 
under våra utbildningar. Vi fick genom dessa föreläsningar upp ögonen för hur viktigt ämnet 
verkligen är för oss som kommande lärare. 
 
Vi anser att vårt arbete om genus kommer att ha betydelse eftersom vi tror att lärare ständigt 
måste se över sitt förhållningssätt i klassrummet gentemot sina elever. Vidare anser vi att 
människor blir som de uppfattas, alltså att det folk förmedlar till oss och om oss påverkar hur 
vi är och ser på oss själva. Idag har skolan en unik chans att påverka barn och ungdomar och 
genom undervisning förändra rådande könsmönster för att fostra eleverna till demokratiska 
individer. Skolan har en stor möjlighet att lära barn och ungdomar att ta hänsyn, behandla 
varandra med respekt och få dem att förstå att alla människor är lika mycket värda. Pojkar och 
flickor är olika på många sätt men måste få samma möjligheter till att utvecklas. 
 
Vi tror att skolans elever från det att de föds successivt lär sig vad som är manligt och 
kvinnligt. Just därför tycker vi att lärarna bör se över sitt agerande mot flickor respektive 
pojkar. De könsskillnader som råder mellan män och kvinnor är viktiga att medvetandegöra 
eftersom att vi först då kan förändra dem. Vår vision är att könsmönster är till för att brytas, 
och istället bör vi förhålla oss till pojkar och flickor helt jämställt. 
 
Att studera samspel mellan barn och vuxna är viktigt för att förstå barns utveckling och 
föräldrar och lärare spelar en stor roll i formandet av eleven. Den vuxne kan välja att återge 
gamla könsroller eller att förnya dem med hjälp av eleverna/barnen. Med detta arbete vill vi 
undersöka vilka könsmönster som råder i klassrummet. Jämställdhet handlar om värderingar 
och attityder, vilket innebär ett långsiktigt arbete som kräver vilja, engagemang och inte minst 
kunskap. Följande finns att läsa i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet (Lpo 94): 
 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor 
och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på den bidrar till att forma 
deras uppfattning och vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster. Den ska ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla förmåga och intresse oberoende av 
könstillhörighet. (Lärarförbundet, 2002 sid.6) 

 

2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka könsmönster som finns i klassrummet. För att 
uppfylla syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 
 

1. Hur bemöts flickor och pojkar av läraren i klassrummet? 
2. Hur fördelas talutrymmet av läraren i klassrummet? 
3. Arbetar läraren aktivt med könsfrågor i klassrummet? 
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3 Bakgrund 
 

3.1 Definitioner  
 
Några begrepp som vi kommer att använda oss av i detta arbete är kön, könsmönster 
talutrymme, bemötande samt jämställdhet. Det är därför befogat att här inledningsvis kort 
redogöra för vad vi avser med dessa begrepp. 
 
Begreppet kön är mångfacetterat men definieras enligt Nationalencyklopedin (NE) som en 
term som används för att skilja på individer som producerar olika könsceller. Det vill säga 
definitionen syftar främst på det biologiska könet (Internet 1). Under 1970-talet började 
emellertid amerikanska forskare att använda sig av begreppet genus istället för kön. Syftet 
med detta var att särskilja biologiskt kön (am. sex) från socialt kön (am. gender). Med socialt 
kön avses här mönster för hur män och kvinnor ska leva och verka utifrån uppfostran, 
kulturer, ekonomiska ramar, maktstrukturer och politisk ideologi. I Sverige har båda 
begreppen genus och kön kommit att användas i forskningen om män och kvinnor under det 
senaste decenniet. Men många forskare har påtalat faran i att särskilja biologiskt kön från 
socialt kön (Danius, 1995). Vi kommer därför fortsättningsvis att använda oss av termen kön 
och då i den bemärkelsen att den innefattar även sociala och kulturella aspekter (Moi, 1997). 
 
När det gäller könsmönster avser vi således det som NE betecknar som könsrollsmönster, det 
vill säga den rådande föreställningen som finns angående hur män och kvinnor ska bete sig 
såväl privat som offentligt (Internet 2). Vi menar att könsmönster är de olika mönster som 
finns könen emellan, det vill säga att könen jämförs med varandra från olika aspekter. Vidare 
skriver NE om utrymme (Internet 3) där ordet definieras som en ”rumslig utsträckning eller 
volym för att något ska få plats”. Vad gäller talutrymme menar vi därför att det är det 
utrymme som varje elev får till förfogande av läraren att tala.  
 
Begreppet bemötande (Internet 4) beskriver NE som ett uppträdande mot någon eller något. 
Ordet betyder enligt vår definition lärarens uppträdande/agerande mot eleverna i klassrummet. 
Det kan innefatta på vilket sätt läraren tillrättavisar eller uppmärksammar eleverna. Vi, liksom 
NE, avser slutligen att jämställdhet (Internet 5) handlar om likvärdiga villkor mellan könen 
och innebär att ”kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom 
alla väsentliga områden i livet”. 
 
 

3.2 Historik 
Skolan är en viktig institution som anpassas till samhället. Samhällets tankar om könen är 
därför viktiga att belysa. I följande avsnitt kommer först tidigare forskning gällande synen på 
män och kvinnor under historiens lopp att redovisas. Därefter presenteras några olika synsätt 
på kön idag i samhället och i skolan.  
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3.2.1 Tänkandet kring könen förr i tiden 
 
Yvonne Hirdman (2001) är professor i historia vid Arbetslivsinstitutet och har  
i många år forskat om genus. I sin bok Genus – om de stabilas föränderliga former har 
Hirdman tittat närmare på hur synen på man och framför allt kvinna har utvecklats under de 
senaste 2000 åren. Hon påstår att dessa åsikter från förr har format dagens cementerade tankar 
om vad som är manligt respektive kvinnligt och även format samhället till vad det är idag. 
Författaren har fördjupat sig i vad kvinnor och män i olika tider är, borde vara, borde göra, 
kan göra samt inte kan göra. Författaren är en av förgrundsgestalterna inom svensk 
genusforskning och kommer därför att använda henne som huvudsaklig källa i detta avsnitt. 
 
Mycket av det moderna könstänkandet är, enligt Hirdman, ännu genomsyrat i det antika 
tänkandet kring kön, särskilt när det gäller kvinnan. Under den tiden ansåg folket att man rent 
av kunde se på en havande kvinna om hon bar på en flicka eller pojke. Om hennes vänstra 
sida större, var hon hängigare och svagare - då var det en flicka hon bar på. En flicka var 
således defekt redan i avlingsögonblicket. Kvinnan sågs som en outvecklad man, en 
missberäkning. Hon uppfattades även som mer ”köttig”. Med det menade man ”mer naturlig, 
mindre kontrollerande, mer vildsinta, mer sexuellt intresserade och ständigt otillfredsställda” 
(Hirdman, 2001 sid 29-30). Kvinnans våldsamma utbrott av vrede och vansinne ansåg man 
bero på hennes livmoder som ständigt och rastlöst var på jakt efter mannens säd. En syn på 
kvinnan från den här tiden illustreras väl i nedanstående citat, där Hirdman citerar Philus från 
Alexandria: 
 

Det manliga är mer komplett och mer dominant än det kvinnliga, närmre besläktat med verklig handling, ty 
det kvinnliga är ofärdig och i underordning och tillhör den passiva kategorin snarare än den aktiva. /…/ 
Själen tillhör ett överlägsnare släkte än känslan, liksom mannen gentemot kvinnan. (Hirdman, 2001, sid. 19) 

 
Enligt författaren har liknande tankar om kvinnor och män följt med ända fram till åtminstone 
1800-talet. Författaren skriver om Thomas av Aquino som levde under 1200-talet. Han påstod 
också att kvinnan var en vanskapt man. Han menade att Gud inte hade kunnat skapa kvinnan 
först just eftersom hon var vanskapt. Han menar vidare att kvinnan inte ens torde ha 
tillkommit vid denna första skapelseordning. Ungefär 200 år senare beskrev Malleus 
Malefisorum (Häxhammaren) att det inte var förvånande att kvinnor hamnade under 
häxkonstens förbannelse. Detta eftersom de både var svagare till kropp och själ. Malefisorum 
sade att ”när det gäller intellekt, eller förmågan att förstå andliga ting, tycks de komma från en 
annan natur än män” (Hirdman, 2001, sid.20).  
 
Hirdman tar även upp den franske författaren och filosofen Jaques Rousseau som under 1700-
talet ansåg att kvinnan var tvungen att ”känna sin tygel” (Hirdman, 2001, sid.21). Han 
menade att kvinnorna borde vänja sig vid att avbryta sina lekar för att måsta göra andra 
sysslor. Rousseau trodde att detta ständiga tvång skulle leda till foglighet vilket kvinnorna 
alltid skulle komma att behöva. Detta eftersom att kvinnorna var ämnade att underkasta sig 
männen och deras omdömen. Han menade vidare att kvinnornas uppdrag här på jorden var 
just att bereda vägen för männen. I detta ingick även att stå ut med männens orättfärdigheter. 
Unga pojkar, menade Rousseau, skulle aldrig kunna acceptera sådana villkor utan skulle 
revoltera mot sådana orättvisor (Hirdman, 2001, sid.21). 
 
Under 1800-talet fanns det, enligt Hirdman, en strävan efter att skapa stereo/norm- typer. 
Synen på att kvinnan var en sämre upplaga av mannen syntes nu bekräftas genom mängder av 
vetenskapliga bevis. Det mättes, vägdes och räknades. Det kom bl.a. fram till att mannens 
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hjärna var i genomsnitt större än hennes och att de röda blodkropparnas antal var mindre hos 
kvinnor. Lombroso levde under det här århundradet. Även han ansåg att kvinnan var en 
mindre och sämre variant än mannen. Från den mindre förmågan till njutning, vare sig det 
gällde vin, tobak, narkotika eller sexualitet till de intellektuella förmågorna. Även 
smärtkänsligheten sades vara större hos män än hos kvinnorna. Eftersom kvinnan var mindre 
känslig, var hon också mindre mänsklig. Men Lombroso nämner även en positiv egenskap hos 
kvinnan: 
 

När vi också måste tillstå att kvinnan är en andligen och kroppsligen underutvecklad man, så är faktum, att 
hon är mycket mindre benägen till förbrytelser än han, och att hon är ojämförligt mer älskvärd, vilket 
tusenfalt ersätter hennes brist på intellektuell begåvning. (Hirdman, 2001, sid. 22) 

 
Charles Darwin kom att bli den mest inflytelserika personen i ämnet under den här tiden. 
Darwin såg kvinnans uppgift i livet till att föda och uppföda, men även att behaga männen för 
att kunna bli vald, för att kunna fylla sin uppgift. Enligt honom gick männen längre än 
kvinnan i allt: mannen var stridslystnare, modigare, hade större hjärna och var mer energisk 
än kvinnan. Dessutom hade mannen även en uppfinningsrikare själ än kvinnan. Vidare ansåg 
man under 1800-talet att ”för mycket läsning drar kraften från äggstockarna och förorsakar 
svåra menstruationer, i värsta fall sterilitet” (Hirdman, 2001, sid.40). Allt för mycket fysisk 
aktivitet var heller inte bra. Författaren berättar vidare att läkekonsten under den här tiden 
nästan befallde kvinnor att inte röra på sig för mycket, utan allt de var ämnade att göra var att 
avla barn. Allt annat skapade sterilitet och elände enligt läkekonsten. Författaren skriver att 
även en mer positiv syn på kvinnan successivt kom fram under 1800-talet. I och med att 
kvinnan hade en förmåga att föda barn som männen inte hade, fick de legitimitet. De hade en 
potential som tilltalade männen, men även kvinnorna. Kvinnan fick mystiska, religiösa och 
andliga egenskaper som, enligt författaren, var förföriska (Hirdman, 2001). 
 
Under 1900-talets början ansåg Freud att kvinnan hade en penisavund gentemot mannen och 
att hon i och med detta ständigt kände en mindervärdighetskänsla och fåfänga. Men Freud 
hävdade även att kvinnan medförde något gott: Freud menade att när hon till sin skam 
upptäcker sitt ”sår (slida) /…/ fylls hon av en sådan blygsel, att hon börjar fläta samman sitt 
pubeshår. Därmed, (…) uppstod vävkonsten” (Hirdman, 2001, sid.34-35). Hirdman har 
förutom att beskriva synen på män och kvinnor ur ett historiskt perspektiv även formulerat en 
egen teori utifrån sin forskning. 
 

3.2.2 Tänkandet kring könen idag 
 
Hirdman (1998) kallar sin teori för Genussystemet. Grundtanken i detta system är att det finns 
en ständigt pågående polarisering mellan könen och att det även finns en hierarki där mannen 
har en högre status och ses som norm. Vidare menar Hirdman att våra uppfattningar om vad 
som är typiskt kvinnligt respektive manligt visar sig på tre olika nivåer. Den första nivån 
handlar om våra erfarenheter av att vara man eller kvinna, den andra nivån om exempelvis 
arbetsfördelningen mellan män och kvinnor och slutligen den tredje nivån som handlar om de 
idéer som finns om vad som är manligt respektive kvinnligt. Inom alla dessa nivåer pågår det 
ständiga processer som skapar och återskapar olikheter och hierarkier via det så kallade 
genuskontraktet. Hirdman (1988) förklarar sin teori på följande sätt i studien Genussystemet – 
teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning:  
 

Kontrakten är i sig de ömsesidiga föreställningarna. Systemet är den process som via kontrakten skapar ny 
segregering, ny hierarkisering. (sid.16, 1988) 
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Människans uppfattningar och föreställningar om manligt och kvinnligt kallar författaren för 
genuskontrakt. Via dessa genuskontrakt bevaras genussystemet och isärhållandet mellan 
könen. Det ständiga upprepandet av isärhållandet mellan könen kan enligt Hirdman (1998) 
bero på människans behov av att ordna upp tillvaron och placera in andra i tillhörighetsfack. 
Detta skriver författaren i sin artikel Genussystemet - reflextioner kring kvinnors sociala 
underordning. 
 
Författaren Wetterberg Carlsson (1992) har ifrågasatt kvinnors handlingsutrymme i Hirdmans 
genussystem och författaren frågar sig även om kvinnor verkligen alltid måste vara 
underordnade i alla sammanhang. 
 
En annan forskare som analyserat och teoretiserat kring kön är Universitetslektorn i 
pedagogik Tanguchi Lenz (2003) som identifierat tre synsätt om detta. Det första är det 
essentialistiska synsättet där man ser kön som något som kommer inifrån. Könet är biologiskt, 
genetiskt eller psykologiskt och det innebär att manligt och kvinnligt ligger i våra gener. 
Anledningen till att pojkar är bra på matematik eller att flickor skriver fint och uppför sig bra 
beror på att hjärnan ser annorlunda ut könen. Det är till exempel naturligt att pojkar är 
utåtagerande och stökiga.  
 
Det andra sättet att se på kön kallar Tanguchi Lenz för det strukturalistiska. Med det menas att 
könen formas av miljön runt omkring genom påtvingade normer. Det är samhället som 
bestämmer vad manligt respektive kvinnligt är. Det tredje och sista tänkesättet kallar 
författaren för det feministisk-poststrukturalistiska synsättet. Begreppet betyder att man anser 
att flickor och pojkar ”läser av” kvinnors och mäns sätt att leva och kan själva välja det 
samhället har att erbjuda om vad som är manligt och kvinnligt. De som tror på detta tänkesätt 
tror också att det finns möjligheter att förändra könsföreställningar. Innebörden av att vara 
flicka eller pojke är möjlig att omförhandla (Taguchi Lenz, 2003). 
 
Författaren fortsätter i sin artikel med att visa på hur de olika tänkesätten kan fungera i 
praktiken om två pojkar säger fula könsord till en lärare efter en uppkommen konflikt. Om 
läraren tänker essentialistiskt anser denne att det är ett naturligt beteende hos pojkarna och 
tillrättavisar på ett vänligt och lugnt sätt. Tänker läraren på ett strukturalistiskt sätt säger 
denne till pojkarna mer bestämt. Pojkarnas beteende är naturligt enligt samhällets normer. 
Tänker slutligen läraren på det feministisk-poststrukturalistiska sättet gör denne en skarp 
markering mot pojkarna och visar att det är oacceptabelt. Felet förklaras inte med barnets 
”inre” utan söks i mötet mellan barnen som är i konflikt och i de villkor som vuxna ger barn i 
skolan. Läraren visar att alla har samma rättigheter samt synliggör och motverkar 
könsstereotypa beteenden (Taguchi Lenz, 2003). 

 

3.2.3 Skolhistorik 
 
I Sverige har enligt Wernersson (1977) synen på de olika könen vad gäller rätt till 
undervisning förändrats genom tiderna. Under 1700-talet fick enbart pojkar ta del av 
undervisningen. Men en idé om en enhetlig skola för hela landet etablerades under 1800-talet. 
Då fick båda könen lära sig att läsa men det var endast pojkarna som fick skriva och räkna. 
Orsakerna till detta var bl.a. att flickor inte ansågs vara lika intelligenta, hade samma behov 
av kunskap och hade svårare att klara av högre studier både rent fysiskt och psykiskt. Detta 

 5



skulle bidra till att flickor hindrade pojkar i deras utveckling och därför hölls könen och 
undervisningen isär i skilda klasser och skolor. Skolverket (1994) skriver att det under 1800-
talet utvecklades privata avgiftsbelagda flickskolor, för över och medelklassflickor, där 
samma utbildningsmöjligheter som på läroverket erbjöds. 
 
Samundervisning kom inte igång förrän under 1900-talet. Ekonomiska fördelar ledde till att 
särundervisningen förändrandes. De största skälen var framförallt att det blev billigare med 
samskolor och det skedde en satsning på högre utbildningar för flickor.  
 
Under 1940-talet visade det sig att samundervisning var bra och enligt Wenersson kom 
beslutet om införandet av enhetsskola år 1950. Detta innebar att alla skulle få en gemensam 
grundutbildning och stegvis upphörde olika former av organiserad könsuppdelning. Enligt 
Skolverket (1994) började flickskolorna under 1960-talet avskaffas i och med bildandet av 
grundskolan. Inför 1962 års läroplan diskuterades innebörden av könsskillnader för hur 
undervisningen skulle anordnas. Det visade sig då att könsskillnader inte var så stora att man 
behövde olika undervisningsformer för flickor och pojkar. Detta ledde till att 
samundervisningen kom att bli lika självklar som särundervisningen under de senaste 100 
åren hade varit. Samundervisningen ledde till att man började arbeta för ökad jämställdhet 
mellan könen (Skolverket, 1994). 
 

 

3.4 Tidigare forskning 

3.4.1 Svensk skolforskning 
 
Enligt Tallberg Bromans (2002) forskning finns det ett återkommande mönster som visar att 
pojkar får större plats, både verbalt som fysiskt i klassrummet. Pojkar både dominerar, hörs 
och syns mest. Pojkar får mer uppmärksamhet av läraren, medan flickor innehar en mer 
passiv roll. 
 
Bjerrum-Nielsen och Rundberg (1991) menar att människor har vardagsföreställningar om att 
flickor och pojkar leker med olika leksaker, föredrar olika lekar samt har olika egenskaper. 
Båda könen vill, enligt författarna, bli en del av en social gemenskap och få andras acceptans. 
De försöker därför uppfylla de rollförväntningar som omgivningen har på dem. Flickor blir 
flickaktiga och pojkar blir pojkaktiga eftersom det är detta som de har fått beröm och 
uppmuntran för av omgivningen. Det motsatta uppförandet har antingen ignorerats eller 
straffats. Dessa föreställningar kan ses som kulturellt, socialt och historiskt inrättade. 
Miljöerna där barn växer upp och utformas påverkar de föreställningar om kön som finns i 
kulturen. Till dessa räknas även skolan där läraren är en betydelsefull förebild och 
kunskapsspridare (Bjerrum-Nielsen och Rundberg, 1991). 
 
Wernersson (1977) anser att lärare på alla skolstadier uppfattar och behandlar pojkar och 
flickor på olika sätt. Särskilt i lägre ålder får flickor mer positiva omdömen och samtidigt 
mindre kritiska reaktioner. Pojkar däremot har övertaget i klassrummet och får lärarens 
uppmärksamhet. I och med detta blir pojkar mer individuellt bemötta. Flickor och pojkar får 
olika förväntningar och krav. Lärarens påtagliga behandling av eleverna bekräftas av den bild 
han eller hon har av könen. Flickor beskrivs och bedöms som mer positiva än pojkar med 
avseende såväl på prestation som beteende (Wernersson 1977). 
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Även Steenberg (1997) menar att lärare behandlar pojkar och flickor olika, och att de 
omedvetet bekräftar samhällets könsmönster. Pojkar uppmanas av läraren att gå vidare till nya 
och svårare uppgifter samtidigt som flickor bekräftar att de redan kan. Författaren menar 
vidare att lärare ger pojkar mer uppmärksamhet och talutrymme under en lektion än vad 
flickor får. Detta eftersom pojkar tar och kräver mer utrymme än vad flickor gör. När läraren 
tilltalar flickor använder han eller hon en mjukare röst medan pojkarna blir tilltalade med en 
mer förstärkt röst. Läraren både pratar och tillrättavisar pojkar mer än med flickor. Flickor får 
också ifyllnadsfrågor och mer beröm för de håller ordning och reda i klassrummet (Steenberg, 
1997). 
 
Flickor har enligt författaren ofta ett försprång gentemot pojkarna när de ska börja skolan. 
Eftersom flickor ofta har lekt turordningslekar innan de börjar skolan är de vana att vänta på 
sin tur. De är även vana att själva organisera fri lek genom att delegera roller och gärna låta 
dessa rotera. Flickor har dessutom en större förmåga att sitta still under längre stunder och 
förstå muntliga instruktioner. Dessutom är de ofta mer finmotoriskt utvecklade än pojkarna. 
De är redan när de börjar skolan vana att arbeta med sax och penna samt skriva läsligt 
(Steenberg, 1997). 
 
Vad gäller pojkarna så anser författaren att deras ”orolighet” och ”stökighet” kan bero på 
olika saker. En sak är att pojkar kommunicerar till största del kroppsligt med höga ljud och 
röster. De syns och hörs. Detta gör pojkarna därför att var och en ska veta sin plats i det 
fortsatta samspelet. En annan anledning kan vara att lärarens arbetssätt och innehåll inte är 
anpassat till pojkarnas behov och villkor. Pojkar får enligt författaren för lite fysiskt utrymme 
som de behöver för sin grovmotoriska utveckling. En anledning till att flickor utvecklas 
fortare än pojkar när det gäller läsning kan enligt författaren ha att göra med att litteraturen 
som finns för yngre pojkar är på andra villkor än för flickorna. Pojkarna hänvisas till serier 
mer torftigt språk eller faktaböcker med bilder (Steenberg, 1997). 
 
Hägglund (1993) menar att personalen i förskola och skola förstärker flickor och pojkars 
könsroller i den verksamhet där de befinner sig. För att förverkliga och förändra de 
traditionella könsrollerna måste detta faktum synliggöras. Barnen har med sig omgivningens 
syn på flickors och pojkars identitet när de möter skolan. Omgivningen säger att pojkar klär 
sig i blått och tillåts att busa, klättra samt leka med bilar. Flickor däremot förutsätts vara 
klädda i rosa, vara rara och leka med dockor. Skolan måste gå in från start för att motverka 
traditionella könsmönster eftersom de möter barn som redan är socialiserade till sina roller 
(Hägglund, 1993). 
 
Enligt Nordahl (1996) är kvinnan totalt dominerande inom skola och barnomsorg. Pojkar är 
därmed vilse i den kvinnodominerade institutionen. Vidare menar författaren att i och med 
detta befinner sig pojkarna i en drabbad situation. Enligt författaren tar pojkarna stor plats 
eftersom de inte kan identifiera sig med den kvinnliga personalen samt de dominerande 
kvinnliga normerna (Nordahl, 1996). 
 
Under arbeten som ska utföras under lektionstid får, enligt Granström och Einarsson (1995), 
pojkar mer uppmärksamhet från läraren vad gäller skolarbete. När elever räcker upp handen 
för att visa att de kan och vill svara på lärarens fråga får pojkar fler frågor att svara på i 
jämförelse med flickorna. Pojkar får ta emot mer kritik och tillrättavisningar från läraren 
eftersom de upplevs som mer störande än vad flickor gör. Författarna bedömer att man kan 
märka en avvikelse på det sätt läraren tillrättavisar eleverna. För att tillrättavisa en pojke eller 
flicka använder sig läraren av olika toner. Medan en flicka ofta tilltalas av läraren på ett 
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beskyddande och barnsligt sätt används en hårdare och kraftfullare ton till en pojke 
(Granström och Einarsson, 1995). 
 
Fortsättningsvis nämner även författarna att det är vanligt förekommande att det finns ett 
mönster av dominanta pojkgrupper i klassen. Om flickor svarar fel på exempelvis en fråga 
eller själv ställer en fråga kan de mötas av negativa uttryck av dessa dominanta pojkgrupper. 
Läraren riktar extra mycket kraft och uppmärksamhet mot dessa dominanta grupper i klassen 
för att förhindra att kaos ska bryta ut. Detta leder således till att övriga i klassen får mindre 
lärotid och uppmärksamhet. Ett sätt som läraren ibland använder sig av för att få det lugnt i 
klassen är att utplacera stökiga pojkar bredvid flickor. Författarna tycker att det är viktigt att 
bryta dominansmönstet eftersom de samspel som sker mellan elever under lektion kan leda till 
att en del elever blir förtryckta och lär sig att utstå förnedrande handlingar, medan andra 
elever uppträder nedlåtande och lär sig att vara översittare (Granström och Einarsson, 1995). 
 
Käller (1990) redovisar i sin avhandling en studie av dominansprocesser vid skolstarten. Hon 
fann att pojkars dominans haft mer inslag av fysiska uttryck, medan flickors dominans har 
legat på att följa regler och normer samt nyttja sin skolkunskap och ledardominans (Käller, 
1990). 
 
Staberg (1992) har tittat närmare på högstadieelever inom ämnena fysik, kemi och teknik. 
Hon konstaterar bland annat att hennes observationer visade att pojkarna dominerat vad gäller 
att få frågor samt fråga/kommentera mest i klassen. Författaren skriver vidare att flickorna 
ofta tilldelades och tog på sig uppgiften att hålla samman lektioner. Lärare placerade dem 
ibland strategiskt med pojkar som behövde ”lugnas”. Flickorna såg sig för övrigt som mer 
ansvarsfulla och klokare än pojkarna. Vad gäller pojkarna så kontaktade de oftast flickorna 
när de behövde hjälp. Pojkarna var även de som oftare bröt mot de regler som fanns inom 
klassrummets ramar, bland annat genom att inte räcka upp handen. De ska även enligt 
författaren ofta ha kommenterat flickornas inlägg och frågor. Dessutom ska pojkarna ha 
löjliggjort, tystat, undervisat eller osynliggjort flickorna. Stabergs slutsats med sin studie är att 
flickor fostras till att inneha större ansvar och arbete medan pojkar fostras till en mer lekfull, 
barnsligare och tävlande hållning (Staberg, 1992). 
 
Enligt Öhrns (1990) observationer som gjorts bland elever i årskurs 9 hade pojkar i överlag 
mer lärarkontakter än flickor, men könsskillnaderna var inte lika stora där flickorna 
dominerade lärarkontakterna. Skillnaderna såg olika ut beroende på ämnet. I 
samhällsorienterade ämnen, språk eller barnkunskap var det flickorna som dominerade 
kontakterna eller att könsskillnader saknades. Annat var det i naturorienterade ämnen där 
pojkarna dominerat kontakterna. En sak som författaren märkt är att flickorna oftare i 
storgrupp benämnts som grupp snarare än individuellt, till skillnad från pojkarna (Öhrn, 
1990). 
 
I Lundgrens (2000) avhandling konstateras att mönstret från tidigare forskning, om att pojkar 
tar mer fysisk och verbal plats, även visade sig i klassen som författaren genomföde studier i. 
Dock var det inte alltid så, och det gällde framför allt inte alla pojkar. Författaren skriver att 
en stor del av pojkarna sällan har talat högt och aldrig frivilligt besvarat frågor under 
lektionstid, utan suttit stilla i sina bänkar och gjort som de blivit tillsagda (Lundgrens, 2000). 
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3.4.2 Nordisk skolforskning 
 
Även utomlands finns det forskning som berör vårt syfte. Lindroos (1995) har i Finland gjort 
en liten studie mellan en kvinnlig lärare och eleverna i en femteklass. Författaren fokuserar i 
sin rapport på talutrymmen i klassrummet. Lärare och pojkar talade långt mer (48 procent 
respektive 38 procent) än flickor (13 procent). Läraren använde sig även av olika 
konversationsstilar med pojkar och flickor. Flickorna avbröts ofta av läraren där det var 
vanligt att resten av klassen bjöds in till diskussion för att ytterligare avbryta flickornas tal. 
Pojkarna däremot fick tala så gott som utan avbrott (Lindroos, 1995). 
 
I en dansk undersökning utförd av Guldbrandsen (1994) som genomfördes bland 8-9 åringar 
konstateras det att pojkar får mycket uppmärksamhet och flickor väntar på lärarens hjälp i 
klassrummet. Enligt författaren uttryckte många flickor sitt missnöje med att ständigt bli 
avbrutna med sina projekt på grund av pojkarna störde dem. Pojkarna däremot upplevde inte 
att flickorna störde dem på samma sätt mer än att de kunde vara påfrestande. Flickorna ska 
heller inte haft något effektivt sätt att själva stoppa pojkarnas störningar, och till läraren var 
det heller ingen idé att vända sig. Läraren gav flickorna svaret att det bara är att ignorera 
pojkarna. Författarens slutsats är därför att flickornas upplevelse av att vara utsatta inte bara 
förnekades utan även att de avkrävdes ansvarstagande (Guldbrandsen, 1994). 
 
En studie som belyser frågan om vilket kön som skolan lämpar sig bäst för är Krygers (1990). 
Den utfördes på bland annat pojkar med arbetarklassbakgrund i Danmark och visar att dessa 
pojkar håller sig fast vid ett traditionellt mansideal där kroppsarbetet är centralt. Ett ideal som 
i skolan avgränsar sig mot det kvinnliga och mot det intellektuella. Skolans intellektuella 
verksamhet uppfattas enligt denna pojkgrupp som kvinnlig och utan förbindelse till det 
manuella arbetet. För pojkarna är det svårförenligt med bilden av manlighet. Författaren 
menar att skolan för att passa dessa pojkar skulle vara mera kroppslig, men framför allt att 
pojkarna måste ges möjligheter att möta realistiska mansbilder i skolan. Bristen på manliga 
förebilder och kroppsarbete gör att dessa pojkar har svårt att anpassa sig (Krygers, 1990). 
 
 

3.5 Skolan idag 
 

3.5.1 Förankring i styrdokument och lag 
 
Skolan har ett uppdrag, att jämställdhet mellan könen ska lyftas fram som en pedagogisk 
fråga, vilket förutsätter kunskaper om rådande könsmönster.  
 

Särskilt bör jämställdhetsarbetet intensifieras, vad gäller lärarutbildningarnas kunskap om 
jämställdhetsfrågor, könstillhörighetens betydelse i undervisningen och den sociala miljön i klassrummet 
måste finnas hos alla lärare. (Proposition 1994/95:164, sid.23) 

 
I Lärarförbundets (2002) handbok finns skolans styrdokument samlade. I dessa styrdokument 
står det att den svenska skolan har tagit en klar ställning för jämställdhet. I både skollagen, 
läroplanen och kursplanen finns jämställdhet med som mål. Under "Grundläggande värden" 
från läroplanen, Lpo94 (2006) kan man bl.a. läsa att jämställdhet mellan kvinnor och män är 
det skolan har som uppgift att förmedla och gestalta. Under rubriken ”En likvärdig 
utbildning” kan man läsa följande: 
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Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor 
och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma 
deras uppfattning och vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster. De ska ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla förmåga och intresse oberoende av 
könstillhörighet (Lpo 94, 2006, sid.4). 

 
I styrdokument kan man läsa tydliga krav på hur undervisningen ska bedrivs ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Där står det följande: 
 

Läraren skall verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över utrymme i undervisningen (Lpo 94, 
2006, sid.13). 

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

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

 
Sammanfattningsvis kan man säga att det i styrdokumenten klart och tydligt står att skolan 
ska verka för jämställdhet. Som pedagog har man alltså ett ansvar att behandla elever lika 
oavsett könstillhörighet. 
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4 Metod 
 

4.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
 
Begreppen kvantitativ och kvalitativ, handlar enligt Patel och Davidsson (2003) om hur man 
kan går tillväga för att analysera och bearbeta all tillgänglig information som man samlat in 
till forskningsarbetet. När man genomför empiriska undersökningar använder man sig av 
dessa två metoder för att få fram ett resultat och tolka det (Patel och Davidson, 2003). 
 
Enligt Starrin och Svensson (1994) går den kvalitativa metoden ut på att man gör 
undersökningar genom verbala formuleringar och dessa kan vara både talade och skrivna 
(Starrin och Svensson, 1994). Trost (2001) skriver att om man är intresserad av att försöka 
förstå människors sätt att reagera eller resonera, eller av att urskilja eller särskilja varierande 
handlingsmönster till skillnad från den kvantitativa metoden som svarar på frågan om mängd 
(Trost, 2001). Medan den, enligt Starrin och Svensson (1994), kvalitativa metoden svarar på 
frågan om hur något är, har den kvantitativa metoden i sin tur ofta inslag av statistiska 
analyser och svarar på frågor som hur eller varför. I denna metod kan man använda sig av 
exempelvis enkäter och frågeformuleringar (Starrin och Svensson, 1994). 
 
Under våra undersökningar har vi främst använt oss av kvantitativa metoder, i form av enkäter 
och strukturerade observationer. Våra enkätfrågor är emellertid kvalitativa eftersom de svarar 
på frågan om hur något är. Vi valde dessa metoder eftersom vi ville ha svar från en hel klass 
och vi bedömde att enskilda intervjuer skulle bli alltför tidskrävande.  
 
 

4.2 Undersökningspersoner eller undersökningsgrupp 
 
För att besvara våra frågeställningar lät vi elever och två lärare, en manlig respektive en 
kvinnlig, på mellanstadiet i Piteå och Luleå Kommun ingå i undersökningen därför att vi båda 
två har som avsikt att i någon form arbeta på denna nivå. Vår tanke var att göra våra 
undersökningar under matematiklektioner. Klasserna hade en jämn fördelning mellan flickor 
och pojkar vilket var en god förutsättning för att vi skulle få ett mer rättvist utfall. Dessutom 
ville vi, för att lättare kunna observera, att klasserna inte var alltför stora (22 respektive 18st). 
Vi gjorde studien på två olika skolor. 
 
 

4.3 Bortfall 
 
Tre elever från skolan i Piteå Kommun var frånvarande vid ifyllningen av elevenkäterna och 
två flickor i samma klass svarade inte på fråga två i enkäten. Under observationen i Piteå 
Kommun lämnade även en flicka klassrummet. Det förekom inget bortfall från skolan i Luleå 
Kommun. 
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4.4 Informationsinhämtande metoder 
 
I vår undersökning har vi använt oss av strukturerade observationer (bilaga 1), elevenkäter 
(bilaga 2) och lärarenkäter (bilaga 4). Vi observerade lärare och elever i klassrummet. I 
samma klasser genomfördes även enkäterna.  

 

4.4.1 Observationer 
 
Rithander (1991) förklarar varför observationer är en bra metod. Författaren anser att genom 
att sätta sig ner och göra observationer och se hur interaktionen mellan barn och vuxna ser ut 
blir en början på jämställdhetsarbete. En viktig del i förståelsen av barns utveckling är att 
studera interaktionen mellan barn och vuxna och att den vuxne, förälder som lärare, spelar en 
betydande roll i formandet av individen (Rithander, 1991). 
 
Observationer är, enligt Patel och Davidsson (2003), framför allt användbara när vi ska samla 
information inom områden som berör beteenden och händelseförlopp i naturliga situationer. 
Författarna menar att man vid observation måste ta ställning till vad som ska observeras, hur 
den ska noteras och hur observatören ska förhålla sig. Om observatören är okänd för 
individerna kommer detta att medföra att individerna omedvetet uppför sig som vanligt. Bell 
(2006) skriver att observationer kan: 
 

/…/ ge information om individer och grupper som man svårligen eller omöjligen skulle ha fått fram med 
hjälp av andra metoder. /…/ Observationer kan vara användbara då man vill veta om människor verkligen 
gör det de säger sig göra eller beter sig på det sätt de säger. (Bell, sid. 187) 

 
Strukturerade observationer är, enligt Patel och Davidsson (2003), när man observerar 
förutbestämda skeenden och beteenden genom ett observationsschema. Vi valde strukturerade 
observationer därför att vi lättare skulle kunna jämföra och se samband mellan våra 
observationer.  
 
Vi valde att utgå ifrån ett observationsschema som är hämtat ifrån boken En jämställd 
förskola (Henkel, 2006. Se bilaga 1) därför att vi ansåg det bäst lämpat för vår observation 
eftersom den är anpassad till köns observationer.  

 

4.4.2 Enkäter 
 

Enligt Kylén (2004) är enkäter framför allt bra eftersom den når många och alla får samma 
frågor. Dessutom kan enkäten, beroende på hur den är utformad, sammanställas och tolkas på 
olika sätt. Många frågetyper ger goda möjligheter för statistisk bearbetning och analyser. Det 
är därför vi valt att genomföra enkäter (Kylén, 2004). Hög grad av standardisering är enligt 
Trost (2001) önskvärd vid de allra flesta sorter av enkäter. Standardisering med en hög grad 
av detta är avsedda att användas i kvantitativa sammanhang och sändas till många. Trost 
förklarar att med ”låg grad av standardisering blir möjligheterna till jämförelser små och 
jämförelser är en viktig del av vad man vill göra med hjälp av sitt material” (Trost, 2001, 
sid.56). Våra enkätundersökningar har hög standardisering (se bilaga 2 & 3).  
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En enkät kan även vara strukturerad eller ostrukturerad. Trost (2001) beskriver strukturering 
som två olika företeelser. Författaren förklarar begreppet på följande sätt: 
 

I många läroböcker i metod används termen strukturerad i de fall frågorna i en intervju eller i ett formulär 
har fasta svarsalternativ. Är svarsmöjligheterna öppna är frågan ostrukturerad. När man i sådana fall talar 
om ett frågeformulär som ostrukturerat menar man att alla eller de flesta frågorna saknar svarsalternativ. 
(Trost, 2001, sid. 56f.) 

 
Våra enkätfrågor var, i enlighet Svenning (2003), kvalitativa eftersom de hade som syfte att 
särskilja och urskilja varierande handlingsmönster. De frågor som vi ställde till eleverna och 
den berörde läraren i vardera klass handlade om talutrymme, bemötande, tillrättavisande, 
bekräftelse, jämställdhetsfrågor samt störande aktivitet. 
 
 

4.5 Undersökningsupplägg 
 
Vår undersökning började med att vi informerade berörda lärare om att observationer och 
enkäter skulle komma att genomföras i deras klasser. 
 
Vi gjorde en pilotobservation på samma klasser som observationerna och enkäterna gjordes. 
Denna pilotobservation (provobservation) gjordes innan den verkliga observationen 
genomfördes, eftersom det enligt Bell (2006) krävs noga förberedelser innan man genomför 
en observation och för att se att modellen fungerar. Vid ett tillfälle observerade vi var sin 
klass ur olika synvinklar (bilaga 1). Vi berättade däremot inte vilka beteenden och skeenden 
som de blev observerade på i klassrummet. Detta eftersom att vi inte ville att läraren eller 
eleverna skulle kunna påverka och styra bilden av klassrumsituationen. Observationen 
genomfördes på så sätt att vi på var sitt håll satt ner bakom eleverna och observerade utifrån 
vår observationsmodell. På denna modell gjorde vi en markering för varje tillfälle som en 
företeelse uppstod. 
 
Enkäterna (bilaga 2 & 3) som elever och lärare fick fylla i berörde frågor om exempelvis 
talutrymme, handuppräckning och störande aktivitet under lektionen. Vi närvarade vid 
enkätifyllningen eftersom det enligt Bell ”är lättare att skapa en samarbetsinställning med en 
personlig kontakt” (Bell, 2006, sid. 150). Att personligen närvara under tiden som enkäter 
fylls i är även något som Svenning (2003) anser vara bra. Detta eftersom det kan förhindra att 
eleverna diskuterar enkätfrågorna innan samtliga har besvarat frågorna (Svenning, 2003). 

 

4.6 Bearbetning, analys och tolkning 
 
I vår studie analyserade vi enkäterna genom att inledningsvis läsa igenom alla svar innan vi 
började bearbeta dem. Bell (2006) menar att detta är bra för att få en god överblick innan man 
börjar bearbeta, analysera och tolka enkätsvaren.  
 
Backman (1998) anser att analysen och bearbetningen av kvantitativ data med fördel kan 
göras med matematiska och/eller statistiska tekniker. Därför använde vi oss av diagram och 
tabeller när vi sammanställde våra data från enkäterna. Vidare skriver författaren att 
tolkningen ger resultatet av analysen en mening eller ett innehåll. Backman skriver att 
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”tolkningsmomentet avser att ge mening, innebörd åt observationerna och kräver därför 
kunskap, insikt och ibland en viss intuition” (Backman, 1998, sid.55). Vi inhämtade därför 
kunskaper om ämnet könsmönster i klassrummet genom att ta del av tidigare forskning innan 
själva undersökningen genomfördes. Vi bearbetade materialet från våra observationer och 
enkäter genom att räkna ihop våra enskilda resultat för att enbart få det sammanlagda 
resultatet. Sedan gjorde vi om all data till diagram och tabeller och tolkade resultatet utifrån 
dessa. Svenning (2003) förklarar att tid sparas genom att mata in ett variabelvärde i datorn 
och framställa resultatet i ett diagram. Vi fann att diagrammet gav en tydlig översikt över hur 
pojkar och flickor hade svarat. Därefter tolkades resultatet utifrån hermeneutiskt 
förhållningssätt vilket innebär att förståelse för resultatet och rätt till egen tolkning råder 
(Svenning, 2003). Detta innebar för oss bland annat att vi haft förståelse för att elevernas och 
lärarnas tolkningar av våra frågor inte nödvändigtvis ska ha tolkats som vi har gjort. 

 14



5 Resultat 
 
I detta avsnitt kommer resultaten av observationerna, elevenkäterna samt lärarenkäterna att 
redovisas. Vi har omarbetat informationen av observationerna och enkäterna till löptext och 
diagram. 

 
5.1 Resultat av observation 
 
Här nedan redovisas det totala resultatet av observationerna från skolan i Piteå Kommun och 
skolan i Luleå Kommun där vi undersökt hur lärare och elever agerar i klassrummet. För 
observationsmall, se bilaga 1.  
 
Det sammanställda resultatet (figur 1) av observationerna vi genomförde visade att lärarna log 
eller skrattade och även nämnde elevernas namn jämnt fördelat mellan könen. Flickorna fick 
något mer beröm än pojkarna. Flickorna fick vid åtta tillfällen (70 procent) beröm från läraren 
medan pojkarna endast fick det vid fyra tillfällen (30 procent). Det var inte så stor skillnad på 
lärarnas sätt att tillrättavisa flickor respektive pojkar. Sett till upprepningar blev dock pojkarna 
oftare tillsagda. Vad gällde elevernas egna initiativ till störande aktiviteter under lektionen var 
det något vanligare att pojkarna störde mer jämfört med flickorna. Däremot räckte pojkarna 
upp handen och väntade på sin tur i större utsträckning än vad flickorna gjorde. Pojkarna 
gjorde detta vid sammanlagt 11 tillfällen (61 procent) till skillnad från flickorna som väntade 
på sin tur vid sju tillfällen (39 procent). Flickorna svarade utan att räcka upp handen i 
betydligt större utsträckning än pojkarna. Gällande de antal tillfällen som eleverna fick höra 
sitt namn av läraren var det någorlunda jämnt fördelat. Flickorna stod för 52 procent av 
tillfällena medan pojkarna således stod för 48 procent. 
 

Totalt resultat av båda skolorna (Piteå och Luleå Kommun)
Observationstid: 60 minuter   Ämne: Matematik

Pojkar: 18   Flickor: 20

0 5 10 15 20 25 30 35

Får frågan av läraren utan att ha
bett om den

Svarar utan handuppräckning

Räcker upp handen och väntar på
sin tur

Eleven får höra sitt namn

Eleven tillrättavisar andra elever
som stör

Eleven tar eget initiativ till störande
aktivitet

Läraren tillrättavisar på ett argt och
irriterat sätt

Läraren tillrättavisar på ett lugnt och
snällt sätt

Läraren ger beröm

Läraren ler/skrattar mot eleven

Flicka
Pojke

 Antal tillfällen
 

Figur 1: Observation på lärarens bemötande av elever och elevers agerande i klassrummet. 
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5.2 Resultat av elevenkät 
 
Nedan presenteras elevenkätresultatet från två klasser (en i Piteå Kommun, en i Luleå 
Kommun) där vi främst har undersökt lärarens bemötande, bekräftelse och uppmärksamhet av 
eleverna samt elevers tal och aktivitetsutrymme i klassrummet. Det totala resultatet av båda 
skolorna presenteras.  
 
 

             1. Läraren lägger märke till mig i klassrummet 
Totalt resultat av båda skolorna
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Instämmer ej Instämmer något Instämmer delvis Instämmer helt

Pojke
Flicka

 
 
Figur 2: Enkätfråga 1 
 
Enligt vår elevenkät kom vi fram till att båda könen ansåg sig till stor del få lärarens 
uppmärksamhet i klassrummet (figur 2). Över 50 procent av både pojkarna och flickorna 
upplevde detta. 
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2. Läraren ler eller skrattar ofta mot mig och bekräftar det jag gör och säger 
Totalt resultat av båda skolorna
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Instämmer ej Instämmer något Instämmer delvis Instämmer helt

Pojke
Flicka

 
 
Figur 3: Enkätfråga 2 
 
Pojkarna upplevde i större utsträckning än flickorna att läraren bekräftade det de gjorde och 
sade (figur 3). Majoriteten av alla pojkar på båda skolorna ansåg att läraren bekräftade dem 
medan det var mer delade åsikter bland flickorna. 
 
 
            3. Jag får svara på lärarens frågor när jag räcker upp handen 

Totalt resultat av båda skolorna
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Pojke
Flicka

 
 
Figur 4: Enkätfråga 3 
 
Beträffande elevernas uppfattning när det gällde om de upplevde att de fick svara på lärarens 
frågor när de räckte upp handen, visade det sig att båda könen upplevde att de fick detta (figur 
4). Närmare bestämt ansåg 84,2 procent av pojkarna respektive 85,7 procent av flickorna att 
de delvis eller helt fick svara när de räckte upp handen. 
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                   4. Jag får frågan av läraren utan att jag bett om den 

Totalt resultat av båda skolorna
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Figur 5: Enkätfråga 4 
 
Vad gällde om eleverna upplevde att de fick frågan av läraren utan att de bett om den, var det 
jämnt fördelat mellan könens svar (figur 5). Av flickorna var det 57,1 procent och bland 
pojkarna 52,1 som delvis eller helt upplevde att de fick detta. 
 
 
                         5. Läraren ger fler frågor till det andra könet 

Totalt resultat av båda skolorna
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Figur 6: Enkätfråga 5 
 
Flickorna ansåg inte att läraren gav fler frågor till det andra könet, medan pojkarna i mindre 
utsträckning höll med (figur 6). Av pojkarna ansåg 16 procent definitivt att läraren gav fler 
frågor till det andra könet.  
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                  6. Läraren tillrättavisar mig på ett lugnt och snällt sätt 

Totalt resultat av båda skolorna
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Flicka

 
 
Figur 7: Enkätfråga 6 
 
Resultatet visade även följande gällande lärarens agerande gentemot eleverna (figur 7): både 
pojkarna och flickorna ansåg att läraren tillrättavisade dem på ett lugnt och snällt sätt. Hela 
94,6 procent av pojkarna och 90,4 procent av flickorna ansåg delvis eller helt att de blev 
tillrättavisade på detta sätt. 
 
 
                7. Läraren tillrättavisar mig på ett argt och irriterat sätt 

Totalt resultat av båda skolorna
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Figur 8: Enkätfråga 7 
 
Inte helt oväntat svarade eleverna att de inte ansåg sig bli tillrättavisade på ett argt och irriterat 
sätt (figur 8) om man ser tillbaka på enkätfråga 6 (figur 7). Av flickorna svarade 80,9 procent 
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att läraren inte på något sätt tillrättavisade dem på ett arg och irriterat sätt. Av pojkarna var det 
62 procent som svarade samma sak som flickorna.  
 
 
     8. Jag upplever att mitt kön stör mer än det andra könet under lektionen 

Totalt resultat av båda skolorna
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Figur 9: Enkätfråga 8 
 
Merparten av flickorna tyckte inte att deras kön störde mer än det andra under lektionerna 
(figur 9). Anmärkningsvärt var att 31,5 procent av pojkarna instämde helt i att deras kön 
störde mer under lektionerna, medan ingen av flickorna uppgav detta svar. 
 
 
   9. Jag upplever att läraren tycker att mitt kön stör mer än det andra könet 

Totalt resultat av båda skolorna
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Figur 10: Enkätfråga 9 
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Samtliga flickor upplevde att läraren inte alls eller i liten utsträckning ansåg att deras kön 
störde mer än det andra i klassrummet (figur 10). För pojkarna var det en betydande skillnad. 
Drygt hälften, 52,5 procent, av alla pojkar upplevde att läraren ansåg att deras kön störde mer 
än det andra. 
 
 
                           10. Jag vågar öppet säga min åsikt i klassrummet 

Totalt resultat av båda skolorna
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Figur 11: Enkätfråga 10 
 
Närmare hälften av alla pojkar ansåg helt och hållet att de öppet vågade säga sin åsikt i 
klassrummet (47,3 procent). Av flickorna däremot svarade enbart 4,7 procent att de vågade 
göra detta helt ut (figur 11).  
 

 
        11. Läraren arbetar aktivt med frågor som rör jämställdhet i klassen 

Totalt resultat av båda skolorna
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Figur 12: Enkätfråga 11 
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På frågan om läraren arbetar aktivt med jämställdhet i klassrummet svarade merparten av 
pojkarna att läraren gör det (78,9 procent instämmer helt eller delvis), medan flickorna var 
mer splittrade i sina svar (figur 12).  
 
 

5.3 Resultat av lärarenkät 
 
Vi har i redovisningen av lärarenkäterna nedan valt att i löptext redovisa de mest relevanta 
frågeställningarna för vårt syfte. Enkätsvaren kan utläsas i sin helhet i bilaga 4. 
 
Enligt lärarenkäten ansåg sig lärarna uppmärksamma eleverna i klassrummet. De båda lärarna 
ansåg sig fördela svaren jämnt mellan könen när de räckte upp handen, men även de gånger 
när de ställde frågor utan att eleverna bett om den. Lärarna svarade att de i viss mån gav 
frågan färre gånger till pojkarna än till flickorna. 
 
Både den kvinnliga och den manlige läraren ansåg sig tillrättavisa båda könen på samma sätt. 
Lärarna menade även att pojkarna delvis störde mer än flickorna under lektionen. På frågan 
om flickor störde mer än pojkar hade lärarna delade åsikter. Den manlige läraren ansåg att 
detta inte var fallet, medan den kvinnliga läraren delvis tyckte detta. Slutligen ansåg båda 
lärarna att de delvis pratade om jämställdhet under lektionerna. 
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6 Diskussion 
 
Vi kommer i detta avsnitt att diskutera examensarbetets reliabilitet och validitet. Även enkät- 
och observationsresultat kommer att analyseras och vi kommer också att jämföra detta med 
tidigare forskning som tagits upp om könsmönster i skolan. Syftet bibehålls och vi kommer 
kontinuerligt att kommentera med våra egna åsikter. 
 

6.1 Reliabilitet och validitet 
 
När en metod ska väljas för insamling av information bör den, enligt Bell (2006), alltid 
kritiskt granskas för att avgöra hur tillförlitlig och giltig den information är som man får fram.  
Bell beskriver skillnaden mellan reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (giltighet): 
 

Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger 
samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter. Validitet (eller giltighet) är ett 
betydligt mer komplicerat begrepp. Det är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att 
den ska mäta eller beskriva (Bell, 2006, sid.117). 

 
Vi har för att öka undersökningens validitet, genomfört strukturerade observationer utifrån ett 
färdigt observationsschema (bilaga 1). När vi utformade schemat utgick vi från det vi ville 
studera och även den litteratur vi läst.  
 
Bell (2006) menar att om man gör en pilotundersökning före den verkliga undersökningen 
kommer man att få hjälp om vilken typ av information som förmodligen är av intresse, och 
efter en sådan inledande studie finns det fortfarande möjlighet att ändra i sin undersökning. Vi 
började med en pilotobservation i vardera klass. Detta gjorde vi för att se om schemat 
fungerade som vi ville och för att öka tillförlitligheten. Detta resultat redovisar vi emellertid ej 
i denna studie. För att eleverna skulle vänja sig vid oss valde vi att inte observera vid de första 
besökstillfällena. Detta även för att situationerna i klassrummet skulle få en chans att återgå 
till det normala.  
 
Vi tror att det kan finnas vissa brister när det gäller tillförlitligheten (reliabiliteten) i vårt 
observationsresultat. Enligt Patel och Davidsson (2003) ska observationer inte göras av endast 
en person. Vi har dock observerat ensamma. Ytterligare en faktor som kan minska 
tillförlitligheten något är att vi endast utförde en observation (pilotobservationen borträknad). 
Dessutom kan observationsresultatet minska i tillförlitlighet eftersom vi var två som 
observerade på var sitt håll. Detta betyder att vi kan ha observerat och registrerat olika. Vi 
anser dock att vi har en relativt god reliabilitet på grund av att strukturerade observationer är 
en bra metod om man inte vill att observatörens eventuella sinnesstämning eller egna 
värderingar ska påverka resultatet. Därför anser vi att studien kan göras igen. 
 
I vårt arbete har vi använt oss av enkäter vars frågor har fasta svarsalternativ. Trost (2001) 
delar upp begreppet reliabilitet i olika komponenter. En av dessa komponenter är kongruens 
som innebär att man ställer ett antal frågor om ungefär samma företeelse för att kunna få med 
alla dess nyanser. Just detta har vi gjort med några av enkätfrågorna, till exempel fråga 6 och 
fråga 7 i elevenkäten samt 8 och 9 i lärarenkäten (se bilaga 2 & 3). När det handlar om 
enkätinsamling är vi beroende av elevernas villighet att svara på frågorna. Vi valde att låta 
eleverna förbli anonyma. Det enda som de fick fylla i var vilket kön de tillhörde. Vi var 
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medvetna om att varje bortfall skulle påverka tillförlitligheten. Därför för att öka 
tillförlitligheten något gick vi igenom frågorna tillsammans innan eleverna fyllde i enkäten för 
att minska eventuella bortfall bland svaren. Vi betraktar enkäten som reliabel eftersom det 
endast blev ett bortfall på två frågor vid en skola. En annan aspekt som kan minska 
reliabiliteten, är bortfallet med frånvarande elever. I skolan i Piteå Kommun var det tre elever 
som inte närvarade vid ifyllningen av enkäten. 

 

6.2 Resultatdiskussion  
 
Enligt styrdokumenten har skolan ett viktigt uppdrag. Den säger bland annat att: 
 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor 
och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på den bidrar till att forma 
deras uppfattning och vad som är kvinnligt och manligt. (Lpo 94, 2001 sid.6) 

 
Kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter är något som skolan medvetet ska främja. Annars 
finns det en risk för att detta kommer att bidra till att forma flickors och pojkars uppfattning 
om vad som är kvinnligt respektive manligt. Vi menar därmed att det är skolans fulla ansvar 
att aktivt motverka traditionella könsmönster.  
 
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka vilka könsmönster som finns i klassrummet. 
För att få svar på detta utgick vi främst ifrån frågorna: Hur bemöts pojkar och flickor i 
klassrummet? Hur fördelas talutrymmet? Och arbetar lärare aktivt med könsfrågor? 
 
Gällande lärarens tillrättavisningar mot eleverna anser vissa forskare (Granström och 
Einarsson 1995, Steenberg 1997) att pojkar får ta emot mer kritik och tillrättavisningar från 
läraren eftersom de upplevs som mer störande än vad flickor gör. För att tillrättavisa en pojke 
eller flicka använder sig läraren av olika toner. Flickor tilltalas ofta av läraren på ett 
beskyddande och barnsligt sätt medan pojkar tillrättavisas hårdare och kraftfullare. Flickor får 
oftast ifyllnadsfrågor och mer beröm för att de håller ordning och reda i klassrummet. Detta 
strider mot det vi kommit fram till genom våra undersökningar.  
 
Utifrån våra enkäter kom vi fram till att både elever och lärare upplever att båda könen 
tillrättavisas på samma lugna och snälla sätt. Om man ska försöka placera lärarnas syn på kön 
torde det infalla på Taguchi Lenz (2003) definition av feministisk – poststrukturalistiskt 
synsätt, det vill säga att lärarna tillrättavisar båda könen på samma sätt. Läraren tänker således 
att det är handlingen som är oacceptabel, inte på vilket kön som utför denna. Däremot går 
lärarna i våra undersökningar emot detta synsätt gällande tonen att tillrättavisa eleverna. 
Lärarna bemöter eleverna med en lugn och snäll ton.  
 
Tidigare redovisad forskning (bl.a. Wernersson 1977, Steenberg 1997, Tallberg & Broman 
2002) visar att pojkar dominerar utrymmet i klassrummet, både vad gäller talutrymme, 
uppmärksamhet och störande aktivitet. Våra undersökningar visar emellertid att båda könen 
anser sig få lärarens uppmärksamhet på ett tillfredställande sätt. Att pojkarna upplever att de 
får mer bekräftelse än flickorna styrker dock tidigare forskning. Däremot bekräftar våra 
undersökningar ovanstående författares slutsatser om att pojkar upplevs som mer störande än 
vad flickor gör under lektionerna. Vi tror att detta kan motverkas genom att man som lärare 
för en kontinuerlig diskussion med eleverna i klassrummet om ämnet i frågan. Läraren kan 
också föra kill- och tjej snack i mindre grupper. Detta kan också medföra att varje elev får 
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komma till tals och även att de vågar göra detta. Att den manlige läraren inte ansåg att flickor 
störde mer än pojkarna till skillnad från den kvinnliga kan bero på att den manlige läraren var 
mer traditionell än den kvinnliga. Under observationerna upplevdes han som en självsäker 
person med många års erfarenhet inom yrket. Men det kan också helt enkelt bero på att det är 
två olika klasser och behöver inte ha något med lärarnas kön att göra. Både observationerna 
liksom lärarenkäterna visar att lärarna i viss mån ger frågan färre antal gånger till pojkarna än 
till flickorna. Detta skiljer sig från tidigare forskning som menar att lärarna ger merparten av 
talutrymmet till pojkarna. Kolla meningen! 
 
Vår elevenkät bekräftar tidigare forskning gällande elevers mod att våga utrycka sina åsikter. 
En väldigt liten del av flickorna vågade göra detta till skillnad från nästan hälften av pojkarna. 
Detta kan bero på att flickorna är rädda för att få negativa kommentarer om sina svar och 
åsikter från pojkarna. Vi tycker att det är viktigt som lärare att uppmärksamma och motverka 
detta beteende. Detta går emot Lundgrens (2000) forskning som säger att en stor del av 
pojkarna sällan har talat högt och aldrig frivilligt besvarat frågor under lektionstid. Samtidigt 
konstaterar Lundgren att pojkar tar mer fysiskt och verbalt utrymme i klassrummet. 
 
Bjerrum-Nielsen och Rundberg (1991), Hägglund (1993) med flera menar att omgivningen 
formar pojkar att bli pojkaktiga och flickor till att bli flickaktiga. Det motsatta uppförandet har 
antingen ignorerats eller straffats. Miljöerna där barn växer upp och utformas påverkar de 
föreställningar om kön som finns i kulturen. Till dessa miljöer räknas även skolan där läraren 
är en betydelsefull förebild och kunskapsspridare. Det är vanligt förekommande att det finns 
ett mönster av dominanta pojkgrupper i klassen. Om flickor svarar fel på exempelvis en fråga 
kan de mötas av negativa uttryck av dessa dominanta pojkgrupper (Granström och Einarsson 
1995). Detta visar ganska tydligt att lärare i sådana klasser inte aktivt och medvetet arbetar 
med könsfrågor i klassrummet. 
 
Vår studie visar således att både lärare och elever anser att de i det stora hela behandlar och 
behandlas lika oavsett kön. Lärarna anser sig tillrättavisa båda könen lika, vilket även 
eleverna upplever. Båda könen anser sig få lärarens uppmärksamhet på ett tillfredsställande 
sätt. Dock får pojkarna något mer bekräftelse av lärarna än vad flickorna får enligt eleverna 
själva. Dessutom visar vår studie att pojkarna enligt den manlige läraren upplevs som något 
mer störande under lektionerna. Men samtidigt anser den kvinnliga läraren att det är flickorna 
som delvis stör mer än pojkarna. Därför har vi utifrån vår studie gjort följande slutsats: pojkar 
är ingen pina och flickor är inte fina.  
 
 

6.3 Erfarenheter inför framtiden 
 
Våra erfarenheter som vi bär med oss utifrån våra undersökningar är att det i de undersökta 
klasserna finns likvärdiga villkor mellan könen i klassrummet. Våra undersökningar visar 
bland annat att både flickor och pojkar upplevde att de blev tillrättavisade på samma lugna 
och snälla sätt, sedda av läraren samt fick lika mycket talutrymme. Vi tar också med oss 
erfarenheten av att pojkarna i större utsträckning ansåg sig bli bekräftade av läraren. 
Dessutom anser vi att man som lärare bör arbeta aktivt med könsfrågor i klassen för att 
gemensamt motverka invanda könsmönster. Vi anser att som lärare är man aldrig fullärd, det 
finns alltid sätt att utvecklas på, inte minst när det gäller att motarbeta och uppmärksamma 
könsskillnader. Tack vare vårt resultat och tidigare forskning kommer vi med största 
sannolikhet att ha nytta av detta arbete i vår framtida lärarroll.  
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6.4 Fortsatt forskning 
 
Vi tycker att det vore intressant att forska vidare kring flickor och pojkars utrymme i 
klassrummet och även att få ta del av deras egna åsikter genom en mer genomgripande studie 
under längre tid. En vidare studie kunde ha innefattat flera klasser från fler skolor i olika 
kommuner i Sverige. Man kunde även titta på flera faktorer som påverkar utrymmet som till 
exempel elevernas rangordning i klassen samt lärarens personliga favoriseringar. Vi skulle 
även tycka att det vore intressant att titta närmare på läromedlen i klassrummet. Riktar de sig 
mer mot pojkar än mot flickor? Idag pågår även en debatt om att det är pojkar som kränks i 
skolan och att man därför behöver satsa mer på dem. Undersökningar visar att flickor 
åstadkommer bättre betygsmässigt och bidrar därmed till uppfattningen att skolan inte är 
anpassad för pojkar utan för flickor. Vi anser att behovet av fortsatt forskning är stort 
eftersom att nyare forskning allt mer motsäger äldre forskning kring könsskillnader i 
klassrumsmiljöer. 
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8 Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1: Observationsmall 
 
 Pojkar Flickor 
Får frågan av läraren utan att ha bett om den   
Svarar utan handuppräckning   
Räcker upp handen och väntar på sin tur   
Eleven får höra sitt namn   
Eleven tillrättavisar andra elever som stör   
Eleven tar eget initiativ till störande aktivitet   
Läraren tillrättavisar på ett argt och irriterat sätt   
Läraren tillrättavisar på ett lugnt och snällt sätt   
Läraren ger beröm   
Läraren ler/skrattar mot eleven   
 
 
 

 30

 



8.2 Bilaga 2: Elevenkätmall 
 

ELEVENKÄT 
 
 
Skola: ________________________________________ 
 
Årskurs: ______ 
 
 
Kön             Pojke                               Flicka 
 
 
1. Läraren lägger märke till mig i klassrummet. 
 
 
Instämmer ej Instämmer helt 
 
 
2. Läraren ler eller skrattar ofta mot mig och bekräftar det jag gör och säger. 
 
 
 
Instämmer ej Instämmer helt 
 
 
3. Jag får svara på lärarens fråga när jag räcker upp handen. 
 
 
Instämmer ej Instämmer helt 
 
 
4. Jag får frågan av läraren utan att jag bett om den. 
 
 
Instämmer ej Instämmer helt 
 
 
5. Läraren ger fler frågor till det andra könet. 
 
 
Instämmer ej Instämmer helt 
 
 
6. Läraren tillrättavisar mig på ett lugnt och snällt sätt. 
 
 
Instämmer ej Instämmer helt 
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7. Läraren tillrättavisar mig på ett argt och irriterat sätt. 
 
 
Instämmer ej Instämmer helt 
 
 
8. Jag upplever att mitt kön stör mer än det andra könet under lektionen. 
 
 
Instämmer ej Instämmer helt 
 
 
9. Jag upplever att läraren tycker att mitt kön stör mer än det andra könet. 
 
 
Instämmer ej  Instämmer helt  
 
 
10. Jag vågar öppet säga min åsikt i klassrummet. 
 
 
Instämmer ej Instämmer helt 
 
 
11. Läraren arbetar aktivt med frågor som rör jämställdhet i klassen. 
 
 
Instämmer ej  Instämmer helt 
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8.3 Bilaga 3: Lärarenkätmall 
 

LÄRARENKÄT 
 

 
Skola: _____________________________________________ 
 
Lärare för årskurs: _____ 
 
Kön             Man                            Kvinna 
 
 
1. Jag uppmärksammar alla elever i klassrummet. 
 
 
Instämmer ej Instämmer helt 
 
 
2. Jag låter båda könen få svara lika mycket när de räcker upp handen. 
 
 
Instämmer ej Instämmer helt 
 
 
3. Jag ger frågan jämt fördelat mellan könen även de gånger när de inte bett om den. 
 
 
Instämmer ej Instämmer helt 
 
 
4. Jag ger frågan oftare till pojkar än till flickor. 
 
 
Instämmer ej Instämmer helt 
 
 
5. Jag bekräftar båda könen likvärdigt genom beröm, uppmuntran, stöd och inspiration. 
  
 
Instämmer ej Instämmer helt 
 
 
6. Jag tillrättavisar pojkar på ett argt och irriterat sätt när deras handlande är fel. 
 
 
Instämmer ej Instämmer helt 
 
7. Jag tillrättavisar flickor på ett lugnt och snällt sätt när deras handlande är fel. 
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Instämmer ej Instämmer helt 
8. Jag upplever att pojkar stör mer än flickor under lektionen. 
 
 
Instämmer ej Instämmer helt 
 
 
9. Jag upplever att flickor stör mer än pojkar under lektionen. 
 
 
Instämmer ej Instämmer helt 
 
 
10. Jag pratar lika mycket med båda könen under lektionen. 
 
 
Instämmer ej Instämmer helt 
 
 
11. Pojkar och flickor tar lika mycket plats i klassrummet. 
 
 
Instämmer ej Instämmer helt 
 
 
12. Jag ger båda könen lika mycket talutrymme. 
 
 
Instämmer ej Instämmer helt 
 
 
13. Jag arbetar aktivt med genus i klassen. 
 
 
Instämmer ej Instämmer helt 
 
 
14. Vi talar om jämställdhet mellan flickor och pojkar under lektionerna. 
 
 
Instämmer ej Instämmer helt 
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8.4 Bilaga 4: Lärarenkätresultat 
 
 

1. Jag uppmärksammar alla elever i klassrummet 
Kön Instämmer ej Instämmer något Instämmer delvis Instämmer helt 
Man    x 
Kvinna   x  

 
2. Jag låter båda könen få svara lika mycket när de räcker upp handen 

Kön Instämmer ej Instämmer något Instämmer delvis Instämmer helt 
Man    x 
Kvinna   x  

 
3. Jag ger frågan jämnt fördelat mellan könen även de gånger de inte bett om den 

Kön Instämmer ej Instämmer något Instämmer delvis Instämmer helt 
Man   x  
Kvinna   x  

 
4. Jag ger frågan oftare till pojkar än flickor 

Kön Instämmer ej Instämmer något Instämmer delvis Instämmer helt 
Man  x   
Kvinna  x   

 
6. Jag tillrättavisar pojkar på ett argt och irriterat sätt när deras handlande är fel 

Kön Instämmer ej Instämmer något Instämmer delvis Instämmer helt 
Man  x   
Kvinna  x   

 
7. Jag tillrättavisar flickor på ett lugnt och snällt sätt när deras handlande är fel 

Kön Instämmer ej Instämmer något Instämmer delvis Instämmer helt 
Man  x   
Kvinna  x   

 
8. Jag upplever att pojkar stör mer än flickor under lektionen 

Kön Instämmer ej Instämmer något Instämmer delvis Instämmer helt 
Man   x  
Kvinna   x  

 
9. Jag upplever att flickor stör mer än pojkar under lektionen 

Kön Instämmer ej Instämmer något Instämmer delvis Instämmer helt 
Man x    
Kvinna   x  

 
14. Vi talar om jämställdhet mellan flickor och pojkar under lektionerna 

Kön Instämmer ej Instämmer något Instämmer delvis Instämmer helt 
Man   x  
Kvinna   x  
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