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Flickor och pojkar i klassrummet 
- En studie om pedagogers bemötande av flickor och pojkar utifrån de traditionella 

könsrollerna 

 
Girls and boys in the classroom 

- A study about pedagogues reception of girls and boys based on the traditional gender 
roles. 

 
 

Abstrakt 
Syftet med studien är undersöka pedagogers bemötande av flickor respektive pojkar i 

klassrummet utifrån ett genusperspektiv. Frågeställningarna handlar om vilka föreställningar 

pedagogerna har samt hur pedagogerna bemöter flickor respektive pojkar i praktiken. För att 

besvara frågeställningarna har jag som underlag gjort fyra observationer i fyra olika klasser, 

samt intervjuat fyra pedagoger som arbetar i de respektive klasserna.  Fokus har varit på 

pedagogernas förhållningssätt till eleverna. Resultatet visar att pedagogerna själva anser att de 

är medvetna om sitt egna bemötande och förhållningssätt. Vidare tycks det som om deras 

intentioner krockar med verkligheten, pedagogerna säger själva att det är pojkarna som syns 

mest i klassrummen och tar mer plats än vad flickorna gör. Trots egna uppfattningar hos 

pedagogerna tycks bemötandet se ut olika i vissa situationer. 

 

 

 

Nyckelord 
Könsroll, genus, jämställdhet, könsstereotyper.  
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1. Inledning 
 

När vi föds har vi inget förflutet med oss, vi har inga erfarenheter av hur vi ska vara, hur vi ska 

uppföra oss och inget som vi kan mäta vårt värde med. Hur vi sedan formas påverkas av de 

budskap som vi får av andra när vi prövar olika sätt att vara. Våra erfarenheter skapas av det 

som vi är med om och hur vi uppfattar det. De traditionella föreställningarna om vad som är 

kvinnligt och manligt påverkar oss på så sätt att vi lär oss att skilja människor och deras 

beteende åt beroende på kön (Svaleryd, 2002). Beroende på om man är flicka eller pojke, 

uppfostras vi till olika sociala varelser som får olika roller och uppgifter. I bemötandet och 

samspelet med andra människor formas barnets egna upplevelser om vad som innebär att vara 

flicka eller pojke (2002.). 

 

Heikkilä (2015) menar att vi vet ganska lite om vilka skillnader det finns mellan könen, trots 

det placeras flickor och pojkar i olika könshomogena grupper i skolan, av sig själva och av 

pedagogerna. Det innebär att om man gör på det sättet visar man barnen att de både förväntas 

vara lika i vissa grupper men även att de förväntas vara olika (2015). Genom att dessa 

förväntningar skapas påverkar det barnen, eftersom att de intressen flickor och pojkar visar ska 

vara olika om man vill vara med och tillhöra normen. Heikkilä menar att dessa olika 

förväntningar skapas, omedvetet eller medvetet, innebär att genus görs och det visar brist på 

jämställdhet. För att se vad genus och jämställdhet är i skolan krävs att man upptäcker dessa 

olika förväntningar som skapas (2015).   

 

Ofta diskuteras det om de skillnader som finns mellan könen har sin grund i vårt biologiska arv 

eller i vår sociala miljö. I skolan ska det egentligen inte spela någon roll om det beror på det 

ena eller det andra, det som är viktigt är att utvidga könsrollerna. Det handlar om att förbättra 

barnens förutsättningar för jämställd skolgång genom pedagogernas förhållningssätt mot dem. 

Pedagogerna ska ge barnen stöd i att kunna utveckla en positiv uppfattning om sig själva som 

lärande och skapande individer. En viktig pedagogisk uppgift blir därför att vidga könsrollerna, 

att vara medveten om sina förväntningar, sitt eget förhållningssätt samt hur det påverkar barnen 

(Wahlström, 2003).  

 

Vi vill alla känna att vi är omtyckta och accepterade så som vi är, med våra tillgångar och våra 

brister. Hur vi ser oss själva har i hög grad formats av alla positiva och negativa reaktioner som 
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vi mött från andra. När vi växer upp påverkas vi av vår omgivning som både främjar och hindrar 

våra möjligheter av en positiv självkänsla (Svaleryd, 2002). Den bilden vi har av oss idag har 

vi fått på vägen. Om ett barn får en tydlig bild av sig självt och tycker om den bilden, kan då 

barnet fokusera på sitt lärande istället för att jaga bekräftelse. För att nå upp till ett kreativt och 

lustfyllt lärande är ett gott självförtroende en förutsättning. När man är trygg i sig själv vågar 

man då ge av sig själv. För att barnet ska komma vidare i sin utveckling och öppna upp 

möjligheter behövs pedagoger som måste bekräfta barnet, så att barnet finner en lust (2002). 

 

För att kunna uppnå dessa mål på bästa möjliga sätt är det viktigt att pedagogerna vet hur de 

ska agera. Anledningen till att jag valde att skriva om detta ämne är eftersom det för mig 

personligen har det varit ett ämne som alltid legat nära hjärtat och väcker många tankar och 

frågor. 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Det övergripande syftet med den här studien är att undersöka pedagogers bemötande av flickor 

respektive pojkar i klassrummet utifrån ett genusperspektiv.  

 

 Mina frågeställningar är: 

 

• Hur bemöter pedagogen eleven utifrån vilket kön eleven 

tillhör? 

• Vilka föreställningar har pedagogen om bemötandet? 

• Hur ser förhållandet ut mellan pedagogens föreställningar 

och bemötande i praktik och teori? 

 

3. Bakgrund 
 

I den här delen presenteras skolans styrdokument och lagar gällande jämställdhet. Därefter 

förklaras begreppen: jämställdhet, genus, - socialt och biologiskt kön. Vidare presenteras 

forskning kring flickor och pojkars likheter och olikheter, samt vilka roller flickor och pojkar 

får i skolan.  
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3.1 Styrdokument / lagar 
 
I skolan har pedagogerna en unik möjlighet att bemöta varje elev efter hens egna 

förutsättningar. Dessutom har de en stor möjlighet att skapa förutsättningar för barn att kunna 

skapa sin identitet förbi de föreställningar som finns om kön (Svaleryd, 2002).   

 

Wedin (2014) förklarar att jämställdhet är ett begrepp som sedan slutet av 1960-talet funnits i 

läroplanerna. Under åren har begreppet stärkt sin ställning. År 1969 infördes i läroplanen för 

grundskolan att skolan bör arbeta för jämställdhet. Skolan skulle behandla flickor och pojkar 

lika. I läroplanen för grundskolan år 1994 blir jämställdhet en del av skolans värdegrund hävdar 

Wedin (2014).  I värdegrunden beskrivs jämställdhet som ett av de fem värden som ska ligga 

till grund för verksamheten samt vara synligt i det vardagliga arbetet som sker. Det ska styra 

pedagogernas förhållningssätt och verksamhetens form. Arbetet i skolan ska organiseras och 

genomföras på så sätt att flickor och pojkar ska ges likvärdiga förutsättningar att prova och 

utveckla sin förmåga och inte hindras utifrån könsstereotypa föreställningar (2014). 

 

Enligt läroplanen är skolans uppdrag att verka för jämställdhet mellan könen. För att kunna 

göra det behöver skolan ge möjligheter för båda könen, det vill säga lika möjlighet till lärande 

kunskapsutveckling, kläder, fritidsintressen och så vidare (Heikkilä, 2015). I läroplanen sägs 

att sättet som flickor och pojkar blir bemötta på av de vuxna får betydelse för hur dessa flickor 

och pojkar uppfattar sig själva som just flickor och pojkar, det vill säga vilka intressen flickor 

och pojkar har, vilka uttryckssätt som används, glädjeämnen som finns, sorger och utmaningar 

som uppstår (Heikkilä, 2015). 

 

Alla barn skall ha tillgång till likvärdig utbildning. I skolan skall eleverna få kunskaper och 

färdigheter, i samarbete med hemmet ska skolan främja deras harmoniska utveckling till 

ansvarskännande människor samt samhällsmedborgare. Skollagen och läroplanen säger tydligt 

att skolan har ett uppdrag att motverka traditionella könsmönster. Alla elever ska ha möjlighet 

till att utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån kön (Skolverket, 2011). 

 

Skolan skall ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla förmåga och 
intressen oberoende könstillhörighet. Skolan skall aktivt och medvetet främja 
kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och 
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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 att motverka traditionella könsmönster. Den 
skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och 
sina intressen oberoende av könstillhörighet (Läroplanen för grundskolan, Lgr 
11 s. 6). 

 
Att traditionella könsmönster ska motverkas innebär att i skolan ska elever uppmuntras att 

pröva och framställa förmåga och intresse oberoende av könstillhörighet. Syftet är att skapa fler 

möjligheter för att få ett samhälle med reell valfrihet och inte enbart formell. Det man vill nå 

med detta är att flickor och pojkar känner sig friare att kunna göra val som inte styrs av 

föreställningar och uppfattningar kring vad som är kvinnligt och manligt (Hedlin 2006). 

Grundskolans läroplan tar upp förväntningar och föreställningar om kvinnligt och manligt. 

Fokus läggs dessutom på bemötande, bedömningar krav och förväntningar om manligt och 

kvinnligt (Hedlin, 2006). Sättet som pedagogerna i skolan bemöter flickor och pojkar gör också 

att flickor och pojkar formar sin egen syn på vad som menas med att vara rätt kvinnlighet och 

rätt manlighet (Heikkilä, 2015).  

 

3.2 Definition av centrala begrepp – Teoretiskt ramverk 
 

I den här studien har jag valt att belysa vissa begrepp. För att förtydliggöra dess innebörd. Dessa 

begrepp är: jämställdhet, genus och kön.  

 

3.2.1 Jämställdhet  
 

Med begreppet jämställdhet menas att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter 

och skyldigheter i samhället. Det ska vara en jämn fördelning av makt och inflytande 

(Myndigheten för skolutveckling, 2003). Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha 

samma makt att forma samhället och sina egna liv (Wedin, 2014). I samhället handlar 

jämställhet om maktförhållanden och relationer mellan flickor och pojkar, kvinnor och män.  

Jämställdhet har både en kvantitativ och kvalitativ aspekt. Med den kvantitativa aspekten menas 

att det finns en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom alla områden i samhället, med 

avseende, som till exempel mellan olika utbildningar, fritidsaktiviteter och yrken. Den 

kvalitativa aspekten innebär att både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och 

värderingar bör tas tillvara och att de får berika och påverka utvecklingen som sker i samhället 
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inom alla områden. Jämställdhet blir till i mötet med människor. Allt handlar om vilka ord vi 

väljer, om vårt kroppsspråk, vårt agerande i mötet med den andre. Detta styrs av våra 

förväntningar på den vi möter. Hur vårt bemötande ser ut blir ett budskap till den mötande hur 

den ska vara. Barn anpassar sig efter vuxnas budskap (a.a.).  

 

3.3.2 Genus  
 

Termen genus började användas under 1970-talet. Tidigare använde man ordet könsroll när 

man pratade om jämställdhet men ersatte detta ord med genus. Ordet genus är en 

direktöversättning av det engelska ordet gender och betyder socialt kön (SOU 1994:44). 

Genusbegreppet infördes för att skilja våra idéer, det vill säga det kulturella, det som vi 

människor hittar på, från det givna, det som vi kallar för naturliga. Det som vi tycker är kvinnligt 

eller manligt är baserat på våra egna värderingar och vår kultur är kopplat till genus. Begreppet 

genus fokuserar på relationen mellan könen, kvinnors och mäns handlingssätt, sysslor och vad 

som anses som kvinnligt och manligt. Genus är alltså ett socialt skapat kön. I specifika miljöer 

och mönster skapas genus. Genus är en sammanfattning på vad det kulturella arvet och det 

sociala systemet format oss till. Detta innebär även att ordet genus medför en öppenhet för 

överskridanden och förändringar (Svaleryd 2002). 

 

Att som pedagog arbeta med genus handlar om att en medvetenhet kring föreställningar och 

omedvetna förväntningar på de bägge könen. Det innebär även att vara medveten om hur viktigt 

det är att förhålla sig rätt i sig egen yrkesroll. Arbetet med genusfrågor i skolan grundar sig i 

relationer, organisationen av tid, rum, material och maktförhållanden. I pedagogiken handlar 

det om att på ett medvetet sätt iaktta och reflektera över vardagliga händelser samt att se hur 

samspelet mellan eleverna är (Svaleryd 2002). Formuleringarna i skolans styrdokument 

framställs för att könsskillnader som kommer till uttrycks och fastslås i våra institutioner för 

lärande ses som en social konstruktion (a.a.).  

3.2.3 Kön  
 

Kön är det biologiska kön vi föds med, som skiljer kvinnor och män (Svaleryd, 2002) menar 

att vi människor uppfostras till olika sociala varelser med olika roller utifrån den biologiska 

könstillhörigheten vi föds med. Det vill säga alltså att begreppet kön består av flera olika delar, 

biologisk kön (det könsorgan man föds med), socialt kön (det kön som anda människor 
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uppfattar att man tillhör) och mentalt kön (det kön som man själv känner att man tillhör). Alla 

dessa delar tillsammans utgör hur en människa uppfattar sig själv. Förenklat kan det uttryckas 

som: 

            ”Könet sitter mellan benen och genus i huvudet ” (Svaleryd 2002).  

 

3.3 Tidigare forskning 

3.3.1 Bemötande 
 

Forskning visar att traditionella förställningar om vad som anses kvinnligt och manligt är det 

som i stor grad påverkar hur man tolkar och bemöter barn. Föräldrars bemötande börjar direkt 

efter att barnet är fött. Föräldrar verkar aktivera nyfödda pojkar mer fysiskt än nyfödda flickor 

(Eidevald, 2011). Författaren menar även att det finns en skillnad för hur vuxna pratar med 

flickor respektive pojkar. Pojkar får höra att de är vilda, en fajter, aktiva, liten rackare. Flickor 

får höra ord som lilla hjärtat, lilla gumman och älskling. Hur flickors och pojkars leksaker 

erbjuds bestäms exempelvis av barnens kläder. Det vill säga att om ett barn har typiska 

flickkläder får barnet förslag att leka med dockor, och om barnet har typiskt pojkkläder blir 

förslaget att leka med bilar. Vidare menar Eidevald att det finns en skillnad i röstläget beroende 

på om man talar med en flicka eller pojke (Eidevald, 2011).  

 

Wahlström (2003) skriver att det finns två världar som pojkar och flickor lever i. Hur dessa två 

världar uppstår menar författaren handlar om förväntningar, att vi förväntar oss olika saker från 

flickor och pojkar och genom dessa förväntningar behandlas flickor och pojkar olika utan att vi 

är medvetna om det. Redan vid födseln uppstår uppdelningen av flickor och pojkar. När en 

flicka föds blir hon, som tidigare nämnts, kallad exempelvis för lilla vän, söt, liten och ömtålig. 

Vidare i uppväxten fortsätter särbehandlingen av flickor och pojkar. En flicka präglas av ett 

begränsat förhållningssätt om hur hon ska vara och vad hon ska göra. Flickan får ständigt höra 

att hon ska vara försiktig och trygg. Hon ska vara fin och söt. Hon ska vara lugn och duktig. 

Flickor söker bekräftelse från de vuxna på att deras prestationer är rätt och godkänd. När en 

pojke växter upp tillåts han att vara vild. Redan från början tillåts pojkar att utveckla ett mod 

att prova på saker. Hur påverkas flickor och pojkar senare i livet utifrån deras uppväxt? 

Wahlström (2003) menar att om flickor tidigt får lära sig att vara försiktiga och akta sig kan det 

medföra att flickor skapar en rädsla för sig själv och för sin omgivning, att flickor fortsätter att 
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vara rädda och försiktiga senare i livet. Flickor blir rädda att träna på sin egen vilja. För pojkar 

däremot kan det innebära att de tillåts leva i en vild och farlig värld även senare i sin uppväxt, 

utan uppsikt av vuxna. Att pojkar lär sig att träna upp förmågan att klara och ta hand om sig 

själv. Pojkar har även byggt upp ett annat mod än vad flickor har gjort (Wahlström, 2003). 

 

Eidevald (2009) menar att det alltid funnits olika förväntningar på barnet, och redan som små 

blir flickor och pojkar bemötta på olika sätt. Till exempel lär flickor sig att de inte ska skrika 

och vara bråkiga, eftersom det är pojkar som gör på det sättet (Eidevald 2009). Svaleryd (2002) 

skriver att den första frågan som ställs till nyblivna föräldrar är om det blev en pojke eller flicka. 

Att den här frågan ställs är ingen slump menar författaren, eftersom det är svaret på frågan som 

är avgörande för hur den nya människan kommer att behandlas. Det innebär alltså att våra kön 

spelar en stor roll för hur vi kommer att leva våra liv (Svaleryd, 2002). Svaleryd menar att 

hemma är flickor mammas hjälpreda och i skolan är de hjälpfröken (2002). Under sin uppväxt 

får flickor mycket uppmärksamhet för sina yttre egenskaper, flickor får även uppmärksamhet 

för vad de gör och hjälper till med. Resultatet till detta leder ofta till att flickor identifierar sitt 

egenvärde med vad de gör för andra samt deras utseende. Detta kan då skapa en inre förvirring 

hos flickor att om man inte är snäll, fint klädd och uppför sig bra då är man inte omtyckt av 

andra (Svaleryd, 2002).  

Haavind (1992) menar att vuxna tror att de svarar på barns beteende utan att göra skillnad 

mellan flickor och pojkar, men att detta görs omedvetet. Författaren hävdar att till exempel kan 

en flickas upprördhet uppfattas som att hon är ledsen och inte arg, medan en pojkes upprördhet 

kan uppfattas som att han är trött och inte ledsen (Haavind, 1992). Bjerrum – Nielsen & 

Rudberg (1991) skriver i sin bok Historien om flickor och pojkar, hur flickors och pojkars 

umgänge ser ut. Pojkar umgås ofta i stora grupper. Leken kännetecknas av fysisk aktivitet och 

är tävlingsinriktad. I leken tränar pojkar kroppsuppfattning, ledarskap, jagkänsla, 

självständighet, styrka och mod. Flickornas umgänge består ofta av nära vänner. I en nära och 

känslomässig relation med en bästis tränar flickor anpassning, samspel, medkänsla och 

inlevelse (Bjerrum- Nielsen & Rudberg, 1991).  

 

Att tydligt förklara skillnaden mellan vad flickor och pojkar tränar på kan man enklast förklara 

med att säga att: det som pojkar tränar på är det motsatta till det som flickor tränar (Gens, 2002). 

Det vill säga om flickor är lydiga är pojkar inte det. Om flickor är nära är närhet obehagligt för 
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pojkar. Om flickor umgås i tvåsamhet leker pojkar i större grupper. Om flickor är lyhörda sätter 

pojkar sina intressen främst. Pojkar måste få sina behov tillfredsställda omedelbart menar 

författaren. Flickor övar på separationer, det gör inte pojkar eftersom de aldrig är nära. Om 

flickor kan beskriva sina känslor och upplevelser kan pojkar inte det. Är flickorna duktiga i 

finmotorik så är pojkar grovmotoriskt duktiga. När flickor undviker konflikter, är pojkar bra på 

konflikter och att vara arg är något som de känner bra till. Författaren hävdar att vad flickor än 

är/gör så är/gör pojkar inte det. Att vara pojke är framförallt att inte vara flicka (Gens, 2002). 

 

3.3.2 Flickor, pojkar och skolan 
 

Steenberg (1997) anser att de flesta barn upplever det som spännande och roligt att äntligen få 

börja i den riktiga skolan. Det innebär att man nu är stor och livet börjar på allvar. De vet om 

att nu kommer de att få en egen lärare, en egen plats i klassrummet, en låda för sitt skolmaterial 

och få riktiga läxor (Steenberg 1997). Under den första månaden får barnen lära sig att sitta 

still, hitta överallt i skolan, vara tysta och lyssna på läraren, kunna ta gemensamma 

instruktioner, hålla ordning och reda på sina saker, samt lära sig att vänta på sin tur. Steenberg 

(1997) anser att barnen har olika erfarenheter med sig när de börjar skolan.  Eftersom då flickor 

ofta har lekt turordningslekar är de därför vana att vänta på sin tur. Flickor är även vana vid att 

själv leka fritt genom att överlåta roller och låta dessa rotera. Flickor tycks ofta vilja skapa eget 

handlingsutrymme i vuxenledd verksamhet och vänder sig gärna till varandra för att öka 

möjligheten att uttrycka sina syften. I klassrummet har flickor en förmåga att stilla still längre 

stunder än pojkar och även förstå muntliga instruktioner (1997). Pojkar syns och hörs. Det kan 

tolkas som att de behöver rasta av sig, i själva verket pågår en fysisk och verbal 

rangordningsprocess som pojkar använder för att de ska veta sin plats i det fortsatta samspelet 

(Steenberg 1997).  Pojkarnas lek och spel är inte så oorganiserad som vi kanske tycks uppfatta. 

Pojkar kan och är vana vid att hantera bråklekar utan att det går för långt. Bråklekar kan ofta 

misstolkas av vuxna och andra barn som inte känner till signalerna. Pojkar som kan bråklekar 

har hög tilltro och vänskap till varandra (1997).   

 

Skolan är inte en könsneutral arbetsplats, vare sig för elever eller för lärare. 
Åtskillig forskning har visat att flickor och pojkar behandlas olika, att skolans 
arbetsformer, läromedel och undervisningens uppläggning privilegierar 
pojkar och att flickors erfarenheter undervärderas. (SOU 1998:6 s.198).  
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Citatet ovan visar att pedagoger behandlar flickor och pojkar olika. Dock har pedagogerna ofta 

svårt att se sambandet av deras bemötande och beteendet som eleverna uppvisar. I sin 

avhandling Är det någon könsordning i skolan? visar pedagogikforskaren Ulla Forsberg att 

pedagogernas beteende påverkar de roller som eleverna intar (Hedlin, 2006).  

 

Månsson (2000) visar i sin avhandling att pojkar får mer uppmärksamhet av pedagogerna än 

vad flickor får. På grund av detta menar Månsson (2000) att eftersom pojkar i många situationer 

får en större roll och får en större plats än vad flickor får då kommer de att uppfatta detta som 

att de har högre status. Även Eidevald (2011) skriver att pojkar får mer hjälp av vuxna i skolan. 

Författaren menar att pedagogerna ger pojkarnas initiativ mer uppmärksamhet och de får mer 

respons än vad flickor får. Pojkar uppmuntras till att ta för sig mer än vad flickor gör. Pojkar 

tillåts att vara mer självständiga, ta egna initiativ och bidra med erfarenheter (Eidevald, 2011). 

I skolan får pojkar mer hjälp av pedagogen. Anledningen till det kan vara att pojkar har för 

bråttom, och om pojkar inte får direkt uppmärksamhet vet man inte vad de kan ställa till med 

(Svaleryd, 2002). Mer fysiskt förväntas man att pojkar ska vara mer fysiska och ha större behov 

av rörelse än flickor. Det medför att i klassrummet tillåts pojkar att springa eller gå omkring, 

att vicka på stolen, medan flickor möts av ett krav att de måste sitta still på sina platser 

(Svaleryd, 2002).  Eidevald (2011) menar att precis som föräldrar skapar förväntningar på sina 

barn har pedagoger lika stort inflytande. Författaren anser att pedagogerna har stort inflytande 

på barnens identitet. Pedagogernas förväntningar på barnen medför att barnen uppfattar att de 

ska agera på ett specifikt sätt istället för att kunna välja hur de vill vara. Samtidigt lär sig flickor 

att deras roll är att hålla sig i bakgrunden och låta pojkarna få all uppmärksamhet (Eidevald, 

2011). 

 

Sandquist (1998) menar även att ofta placeras en stökig pojke bredvid en lugn flicka i 

klassrummet för att få en lugnare miljö. På detta vis används flickor som något sorts objekt för 

att lugna ner situationer som uppstår i klassrummet. På samma sätt menar Steenberg (1997) att 

flickor, särskilt i de yngre åldrarna fungerar som små hjälpfröknar. Omedvetet ges rollen som 

hjälpfröknar till flickor eftersom flickor ofta läser av deras roll att vara snälla och lydiga, därför 

blir de även lösningen på hur ordning ska skapas (Svaleryd 2002). Wahlström (2003) menar att 

många flickor blir vana vid att deras behov alltid får vänta, att det är deras uppgift att hålla reda 

på pojkarna, att vara duktiga hjälpfröknar och hjälpa de busiga pojkarna. För flickor blir det här 

ett normalt beteende, så pass att de inte ens tänker på att det skulle kunna vara annorlunda. Att 
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flickor får agera som stötdämpare i skolan är ett välkänt fenomen, ofta upplevs det som något 

naturligt och självklart (Wahlström, 2003).  

 

Medvetet eller omedvetet förväntar sig pedagogerna att flickor är mer skötsamma, lugnare och 

duktigare än vad pojkar är (Heikkilä, 2015). Förklaringen till det som man ofta hör är att pojkar 

är ju som pojkar är. Det finns till och med förväntningar på att flickor ska lyssna och stödja 

klasskamraterna, medan för pojkarna är accepterandet större eftersom de är ofokuserade och 

röriga (2015).  Heikkilä hävdar att det inte finns några klara forskningsresultat som kan visa att 

flickor och pojkar är födda att socialt bete sig olika. Det visar alltså ännu ett exempel på hur 

genus och brist på jämställdhet skapas i skolan (2015). Heikkilä anser att mycket visar på att 

det ser ut så här i många skolor. Det handlar om förhållningssätt och förhållningssätt är ett inlärt 

beteende.  Men ett inlärt beteende kan läras om, men att det krävs mod till att vilja göra det. 

Pedagogerna måste våga leda denna förändring, pedagogers relation till flickor och pojkar, samt 

barnens beteende i relation till varandra (2015).  

 

En förutsättning för att uppnå jämställdhet är en könsmedveten verksamhet. Först måste man 

se de normer och könsmönster som finns i verksamheten, sedan måste man förändra 

verksamheten så att den motverkar traditionella könsmönster istället för att förstärka dem 

(Wedin, 2014). Grunden är att som pedagog bli medveten om att vuxna och barn skapar 

könsmönster gemensamt. Som pedagog är det viktigt att göra sig påmind om 

jämställdhetsuppdraget som finns i läroplanen. I jämställdhetsarbetet är det de vuxnas beteende 

som ska stå i fokus. Flickor och pojkar ska inte göras om. Det som flickor och pojkar ska göra 

är att mötas av lika villkor oavsett kön, och det är de vuxna som skapar dessa villkor (2014). 

Efter att ha tagit reda på vilka könsmönster som finns i verksamheten kommer nästa steg, att 

förändra dessa. Det vill säga att arbeta könsmedvetet. Att vara könsmedveten innebär att vara 

medveten och att ha kunskap om könsmönster i verksamheten. Vidare menar författaren att i 

skolan ge flickor och pojkar lika stort talutrymme, att skapa rutiner för att ge alla elever 

uppmärksamhet, uppmuntra alla att visa hjälpsamhet och stimulera gemensamma lekar (2014.).  

Wahlström (2003) redogör att det finns en tydlig rollfördelning mellan flickor och pojkar, just 

eftersom de är flickor och pojkar. Pedagoger bidrar till att bevara diskriminerande mönster varje 

gång ens egna förväntningar får en att behandla flickor och pojkar olika (Wahlström, 2003).   

 

När barn inte anpassar sig efter reglerna eller följer den idé som pedagogen 
har om hur man uppför sig i en viss situation skapar det ofta en besvärlig 
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situation för pedagogerna. Att vara pedagog handlar inte sällan om att slitas 
mellan olika förväntningar. Å ena sidan bör en god pedagog idag vara rolig, 
snäll, inlyssnande, respektfull och icke-auktoritär. Å andra sidan bör en god 
pedagog vara en auktoritet som upprätthåller regler, ordning och en god 
uppfostran. Att det lätt uppstår konflikter mellan dessa förväntningar är inte 
svårt att tänka sig, (Dolk 2013, s. 195).  

   

I förändringsprocessen med genus och jämställdhet i skolan är det viktigt att pedagogerna inser 

vilken stor roll de har (Heikkilä, 2015). Den enskilt största faktorn är pedagogerna som gör att 

eleverna motiveras. Pedagogerna kan genom sitt handlingsmönster förstärka eller förkasta 

barnens bilder av vad flickor och pojkar förväntas göra och hur de senare i livet förväntas vara 

(2015). 

 

Hedlin (2010) menar att pedagoger måste ha kunskap angående frågor som handlar om 

jämställdhet och genus, för att kunna diskutera dessa frågor med sina elever, och kunna agera 

utifrån denna kunskap i klassrummet. För att kunna ha meningsfulla diskussioner räcker det 

inte enbart med vardagstankar och vardagsförståelsen. Risken blir då att skolans 

jämställdhetsmål motarbetas ifall sådant som rör kön fokuseras utan att det sätts i ett större 

sammanhang (Hedlin 2010). Enligt Hedlin (2006) anser pedagoger att det inte är möjligt att 

flickor och pojkar behandlas olika i skolan. Författaren menar att pedagogerna tror att det är en 

enkel sak att behandla flickor och pojkar lika, att bara göra som vanligt, att det faller sig 

naturligt. Men Hedlin menar att det är just det som faller sig naturligt automatiskt avgör att vi 

bemöter könen på olika sätt. Det är när alla gör som vanligt som det inte blir jämställt (Hedlin, 

2006).   

 

3.3.3 Genussystem 
 

Svaleryd (2002) anser att genus i arbetet som pedagog handlar om en medvetenhet kring 

föreställningar och omedvetna förutsättningar på de bägge könen. Hon menar att det handlar 

om ett förhållningssätt samt en medvetenhet om den makt den egna yrkesrollen ger för att 

vidmakthålla förlagda genussystem eller att omskapa dem (Svaleryd, 2002). I samhället vi växt 

upp i har vi mer eller mindre präglats av synliga regler om könen. Det är vi vuxna, i agerandet 

med andra och med barn, som sätter standarden för umgängesformerna mellan könen och på så 

sätt ger innebörden av könstillhörighet (Svaleryd, 2002).  
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3.3.4 Könsstereotyper 
 

Flickor i sandlådan bakar kakor som de spar och vi får smaka på. 

Pojkar bygger bomber och granater som de hoppar på. 

Flickor tränas in i birollen och att uppfylla andras behov. 

Pojkar övar ständigt på huvudrollen. 

Flickor hörs knappt i skolan- vart tog rösten vägen? 

Pojkar kan förmanas med sitt namn 35 gånger i timmen. 

Flickor- lugna, snälla, hjälpsamma. 

Pojkar- stör, bråkar, retas, slåss och tar. 

Flickor förstår bättre och kan vänta lite. 

Pojkar måste ha omedelbar behovstillfredsställelse. (Wahlström, 2003 s. 3) 

 

I boken Flickor, pojkar och pedagoger skriver Wahlström (2003) den här texten utifrån att en 

grupp vuxna fått i uppgift att formulera tio påståenden om flickor och pojkar. Frågan är om 

påståenden är en beskrivning för hur flickor och pojkar är, eller om det är de vuxnas 

förväntningar på barnen som utrycker sig? Författaren anser att det vi tror oss veta, det vill säga 

det som vi förväntar oss, oftast skiljer sig mycket från verkligheten. Oftast är det våra 

omedvetna förväntningar som styr vårt agerande (Wahlström, 2003). Ordet pojkar får många 

att tänka på brottning, bilar och hög ljudnivå. Ordet flickor associeras till rosetter, dockor och 

bästisar. Generellt finns ett mönster, en skillnad mellan flickor och pojkar som följer oss från 

vaggan till graven, detta är vad som kallas för stereotyper enlig Svaleryd (2002). Om våra egna 

värderingar, förväntningar och åsikter på barnen av olika kön lyfts fram, kan man identifiera 

vilka olika stereotypa bilder av manligt och kvinnligt som finns (Svaleryd, 2002). Författaren 

menar att med hjälp av den medvetenhet kan vi synliggöra det som är ojämställt. Författaren 

menar att bilden av stereotyper kan finnas med som en väckarklocka och som på så sätt hjälper 

till att identifiera mönster i vardagen, det som blivit en norm och därför svårt att genomskåda. 

Normer är handlingsregler som meddelas av omgivningen genom någon form av socialt tryck 

(Svaleryd, 2002). I skolan läser flickor och pojkar samma ämne, har samma läroplan och 

undervisas av samma lärare, de befinner sig på skolan på samma formella villkor. Trots det 

menar Svaleryd (2002) att den dagliga verksamheten i skolan oftast består av två världar – 

flickor och pojkar möts sällan. Fastän att de går i gemensamma klasser är de åtskilda. Pojkar 

väljer pojkar och flickor väljer flickor när de ska välja samarbetspartner, vid placering i 

klassrummet och på raster. Vidare menar Svaleryd att flickor och pojkar utsätts för samma 

pedagogik, de ska följa samma regler och rutiner och har tillgång till samma material. Under 
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den fria leken har barnen möjlighet att välja inriktning på sina aktiviteter samt välja vilka 

kamrater de vill leka med. Det har visat sig att just då väljer barnen könsstereotyp, det vill säga 

pojkar väljer varandra och ett speciellt rum att vara i med specifika leksaker att leka med. På 

samma sätt väljer flickor varandra och aktiviteter i närheten av de vuxna. Att barnen väljer efter 

sociala stereotyper är problematiskt, då det leder till begränsning av både flickors och pojkars 

erfarenheter och lärande (Svaleryd, 2002). Författaren anser att ett tidigt könsstereotypt mönster 

förmodligen får stor betydelse för hur flickor och pojkar formar sin framtid (2002).  

4. Metod 
 

I den här studien har jag valt att utgå från en kvalitativ forskningsstrategi för att få svar på mina 

frågeställningar. Den kvalitativa undersökningsmetoden utmärks av den verbala utformningen 

i både skrift och tal (Backman 1998). Genom kvalitativ forskning samlar man in information 

som bearbetas genom tolkande analyser. I denna studie har datainsamlingen genomförts via 

observationer och intervjuer. Stukat (2005) anser att i en kvalitativ undersökning spelar 

forskarens egna tankar, känslor och erfarenheter stor roll och kan därmed ses som en tillgång 

för tolkning. Hartman (1998) skriver att den kvalitativa undersökningen är motsats till den 

kvantitativa metoden. I en kvalitativ undersökning är man intresserad av att få en förståelse för 

den livssituation individen befinner sig i, till skillnad från den kvantitativa metoden där intresset 

istället läggs på mätbara resultat och objektivitet. Utifrån mitt syfte anser jag att den kvalitativa 

undersökningen är mest lämpad för att få svar på mina frågeställningar. Eftersom studiens syfte 

är att undersöka pedagogers bemötande av flickor respektive pojkar i klassrummet, valde jag 

att använda mig av intervjuer och observationer. Observationer har genomförts för att beskriva 

hur situationen ser ut i klassrummet samt pedagogernas sätt att bemöta eleverna utifrån 

könstillhörighet. Intervjuerna med pedagogerna har genomförts efter en grundplanering av 

mina frågeställningar. Jag har valt att spela in intervjuerna eftersom jag anser att det är lättare 

att följa med i svaren samt ställa följdfrågor om det så behövs. Svaren från pedagogerna som 

förekommer i intervjuerna har sedan studerats för att kunna jämföra informationen.   

 

4.1 Urval och genomförande 
 

Eftersom syftet i den här studien är att studera pedagogers bemötande, riktas urvalet för studien 

mot pedagoger i skolan. Jag valde att ta kontakt med två skolor, på varsin skola där jag hade 
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två bekanta som arbetade. Via de fick jag kontaktuppgifter till fyra pedagoger, som jag tog 

kontakt med via e-mail. Jag talade om för pedagogerna syftet med undersökningen, 

frågeställningar, syftet med observationer och intervjuer. Lyckligtvis ville de ställa upp och jag 

fick komma och göra observationer i deras klassrum samt intervjua dem. För mig var det 

mycket viktigt att ha en öppen dialog med pedagogerna, för att de inte ska känna att de gör 

något fel i sättet som de arbetar på.  

 

Observation A och B genomfördes i en förskoleklass och en årskurs 1, på en grundskola F-6. 

Skolan ligger i en större stad i Sverige. Skolan ligger i ett finare villa/radhusområde. På skolan 

går det ca 550 elever. Skolan är fördelad på 18 klasser/grupper. Eleverna som går i 

förskoleklassen går i en separat byggnad. Eleverna som går i årskurs 1–6 går i den stora 

byggnaden mittemot. Där finns även en till byggnad på skolan som är en idrottshall. 

Förskoleklassen har en egen mindre skolgård. På skolgården finns en liten fotbollsplan, 

klätterställning och gungor. Årskurs 1–6 har en gemensam större skolgård. På skolgården finns 

en fotbollsplan, basketplan, stor klätterställning och gungor. Där är en gemensam matsal för 

alla elever på skolan, matsalen ligger i den stora byggnaden. Men alla årskurser har sina egna 

tider för maten. I observation A som är en förskoleklass går sammanlagt 22 elever, varav 13 av 

eleverna är flickor och 9 är pojkar. I observation B som är en årskurs 1 går det sammanlagt 23 

elever i klassen, 12 flickor och 11 pojkar. 

  

Observation C och D genomfördes i en förskoleklass och en årskurs 2, på en grundskola F-9.  

På skolan går det ca 440 elever. Skolan ligger mellan bostadshusen (höghusbebyggelse) och 

grönområden. Dock ligger skolan i ett mer utsatt område i den här staden. Skolan har en stor 

gemensam skolgård för alla årskurser. På skolgården finns 2 fotbollsplaner, en basketplan, två 

sandlådor, gungor och klätterställning. I förskoleklassen där observation C genomfördes går det 

sammanlagt 25 elever, 13 pojkar och 12 flickor. I årskurs 2 där observation D genomfördes går 

23 elever, varav 12 är flickor och 11 är pojkar. 

 

När utförandet av observationer genomfördes har jag använt mig av observationsprotokollet, 

bilaga 1. Protokollet hade jag med vid samtliga observationer. Utifrån det gjordes anteckningar 

som besvarade frågorna. Jag har även fört anteckningar/stödord för att kunna få fram en så klar 

bild som möjligt av hela klassrumssituationen. När sammanställningen av observationerna 

gjorts har jag gått igenom observationerna en i taget. Först beskrivs observationerna i de 
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respektive klasserna, därefter kommer en sammanfattad reflektion för att besvara studiens syfte 

samt frågeställningar. 

 

Genomförandet av intervjuerna har spelats in via min mobil. När alla intervjuer var genomförda 

lyssnade jag igenom alla fyra, en i taget för att verkligen kunna höra allt som sades. Vid första 

uppspelningen gjordes inga anteckningar. Vid den andra uppspelningen fördes anteckningar, 

stöd till anteckningarna var utifrån intervjuguiden, bilaga 2. När jag hade lyssnat på alla fyra 

intervjuer ett antal gånger och svarat på frågorna i intervjuguiden utifrån pedagogernas svar, 

var det dags att göra en sammanställning på allt.  

 

4.1.2 Observationer- Genomförande 
 

Insamlingen av materialet pågick i sex dagar. Först besökte jag grundskola F-6.  Dag 1 

genomfördes observationen i klass A, dag 2 genomfördes observationen i klass B och den tredje 

dagen utfördes intervjuerna med pedagog A och därefter pedagog B. Veckan efter var det dags 

för besöket på grundskolan F- 9. Dag 1 observerades klass C, dag 2 observerades klass D och 

den tredje dagen utfördes intervjuerna med pedagog C och D. 

 

Patel och Davidsson (2003) menar att det är viktigt att ha allt klart innan man påbörjar det vill 

säga vilka metoder man använder sig utav, hur lång tidsplan studien ska ha och vilka som ska 

medverka. När jag genomförde observationerna har jag använt mig av ett 

observationsprotokoll, Bilaga 1. Det underlättade med ett observationsprotokoll med utvalda 

punkter att fokusera på. Utgångspunkten för observationerna grundar sig med fokus på 

pedagogernas bemötande till flickor och pojkar i klassrummet, pedagogernas faktiska 

handlande.  Syftet med en observation är att se hur pedagogerna på ett naturligt sätt agerar och 

kommunicerar med eleverna. Detta bidrar till en ökad förståelse för hur pedagogerna faktiskt 

agerar (Repstad 2007). Observationer kan göras på olika sätt hävdar Patel och Davidsson i sin 

bok Forskningsmetodikens grunder (2003). Det innebär att som observatör går det att förbereda 

ett strukturerat observationsschema på det som ska observeras (Patel & Davidsson, 2003). Det 

finns dolda och öppna observationer. Med en dold observation menas att observatören inte 

delger information om varför denne är där. Motsatsen till en dold observation är öppen 

observation. Med öppen observation menas att observatören på ett tydligt sätt informerat om 
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varför denne är där, men det finns en valfrihet om hur mycket information observatören vill 

dela med sig (Repstad, 2007).  

 

4.1.3 Intervjuer - Genomförande 
 

Intervjuerna har gjorts med fyra pedagoger som arbetar i de respektive klasserna där 

observationerna genomförts. De som intervjuats är tre kvinnliga pedagoger och en manlig. 

Intervjuerna är av kortare slag, med relevanta frågor till studiens syfte, Bilaga 2. Intervjuerna 

kompletterade observationerna på så sätt att dessa belyste om pedagogernas tankar kring 

jämställdhet och genus överensstämmer med deras sätt att agera i klassrummet. Pedagogerna 

är i åldrarna: 52, 31, 32 och 40. 

• Pedagog A är en kvinna på 52 år. Hon har arbetat med barn i 25 år. Just nu arbetar hon 

i en förskoleklass sedan några år tillbaka. 

• Pedagog B är en kvinna på 31 år. Hon har arbetat med barn i fem år. Just nu arbetar hon 

i en årskurs 1. 

• Pedagog C är en kvinna på 32 år. Hon har arbetat med barn i sex år. Hon arbetar nu i en 

förskoleklass. 

• Pedagog D är en man på 40 år. Han har arbetat med barn i 10 år. Han arbetar nu i en 

årskurs 2. 

Att jag valde de här informanterna tycker jag var naturligt lämpligast då jag observerat i deras 

klasser. Lyckligtvis ville de alla ställa upp. Informantgruppen består av båda könen, olika ålder, 

olika bakgrunder. Trots (1997) menar att i en kvalitativ undersökning vill man ha variation 

bland sina informanter, på detta vis blir det en variation i svaret som ges. Intervjuerna med 

pedagogerna genomfördes på skolornas personalrum. Det var pedagogerna som valde vart vi 

skulle sitta, eftersom vi behövde ett rum där vi kunde sitta ostört och prata utan att bli avbrutna. 

Stukat (2005) hävdar att miljön är viktig både för informanterna och för observatörerna. Han 

menar att observatören ska se till att infomantanten känner sig trygg (2005). Intervjuerna 

spelades in via en telefon. Innan intervjuerna startade frågade jag pedagogerna om det var okej 

att jag spelade in intervjuerna, eftersom jag tycker att pedagogerna skulle få en möjlighet att 

bestämma istället för att känna sig obekväma. Det gick bra för pedagogerna att intervjuerna 

skulle spelas in, det var inga problem med det. Anledningen till att jag valde att spela in 

intervjuerna istället för att skriva med papper och penna är eftersom jag inte ville missa något 

som sades under intervjuerna. Enligt Bryman (2008) är det viktigt att fånga alla detaljer i 
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informantens svar, att fånga in informantens egna ord. Han anser att det är lätt att uttryck 

försvinner genom att anteckna.   

 

Fördelen med att göra en intervju istället för en enkätundersökning är att via en intervju får man 

fram ett personligt möte, där även kroppsspråket blir synligt. Kroppsspråket är något som 

saknas helt vid en enkätundersökning (Svenning, 2003). För att en intervju ska kunna bli 

kvalitativ är det viktigt att frågorna som ställs kommer till rätt person. När en kvalitativ intervju 

utförs är syftet att få en förståelse för den intervjuades svar och försöka se helhetsbilden kring 

dennes värld, sedan kunna tolka det som kommer fram och det som beskrivs (Svenning, 2003). 

 

4.2 Etiska övervägande 
 

I den här studien har jag valt att utgå ifrån Vetenskapsrådets -  Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Här utgår man ifrån fyra huvudkrav som 

skall följas för att utföra undersökningen på rätt sätt. Dessa krav är följande: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kraven i studien har använts på 

följande sätt: 

 

Informationskravet: I den här studien fick pedagogerna först ta del av ett missivbrev. Där 

beskrevs syftet med studien. Pedagogerna har även fått besked på att deltagandet är frivilligt 

och att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. Självklart information även om 

att informationen inte förs vidare. I brevet stod även mina kontaktuppgifter ifall det var något 

mer som de undrade över.  Informanterna är i studien är anonyma, vilket innebär att varken 

namn på pedagogerna som deltagit eller namn på skolorna finns med i studien. De uppgifter 

som är insamlade från den här undersökningen kommer endast att användas i den här studien. 

5. Resultat  
 

I det här avsnittet presenteras resultatet som jag fick utifrån observationerna samt intervjuerna. 

Först presenteras observationerna i den ordning som de gjordes. Observationerna har jag valt 

att dela upp i A, B, C och D. Efter varje observation har jag gjort en sammanfattande reflektion 

av observationen. Därefter kommer resultatet av intervjuerna att presenteras, där jag valt att 

dela upp det i fyra underrubriker: skillnader mellan flickor och pojkar, arbetet med genus i 
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skolan, pedagogens bemötande och en könsneutral skola. Rubrikerna är baserade på frågorna 

som ställdes i intervjun, bilaga 2. 

5.1 Resultat av observationer 
 

I den här studien genomfördes fyra observationer: två i förskoleklass, en i årskurs 1 och en i 

årskurs 2. Först redovisas observationerna var för sig, för det ligger observationsprotokollet, 

bilaga 1, som grund som användes vid observationerna. Efter varje observation gör en 

sammanfattande reflektion.  

 

5.1.1 Observation A 
 

Morgonen för klass FA startar klockan 8:10. Pedagogen står i dörren och hälsar eleverna 

välkomna genom att ta i hand. Eleverna går in i klassrummet och hänger av sina ryggsäckar på 

stolarna, sedan sätter de sig på en rund matta på golvet. Eleverna sitter i ring, flicka- pojke.  Det 

är dags för samling. När alla eleverna har satt sig ner hälsar pedagogen ”god morgon”. Sedan 

är det upprop. Pedagogen ropar upp elevernas namn och prickar i vilka elever som är i skolan 

idag. En flicka är sjuk idag, så sammanlagt är det 21 elever i klassen idag. Pedagogen frågar 

om alla mår bra och om de är pigga och glada. Sedan går pedagogen igenom vilken dag det är, 

eleverna får räcka upp handen om de vet. Här räcker många elever upp handen, fler flickor än 

pojkar. Den som får svara på frågan är en pojke, pedagogen säger ”rätt”.  Sedan frågar 

pedagogen om någon vet vilket datum det är idag. En pojke skriker rakt ut ”fem”, pedagogen 

frågar igen, en flicka säger ”femte” Pedagogen säger att man måste räcka upp handen. En pojke 

får säga svaret, och han säger ”femte”. ”Bra” säger pedagogen. Pedagogen går vidare igenom 

dagen. På samlingen är det två pojkar och en flicka som utmärker sig. Den ena pojken har svårt 

att sitta still och gör ljud ifrån sig nästan hela tiden. Pedagogen ignorerar honom. Flickan vill 

gärna prata hela tiden, hon har mycket att säga och kommenterar gärna allt. Pedagogen säger 

att det hinner de inte ta nu utan får prata mer om det senare. Den andra pojken som utmärker 

sig ligger på golvet, pedagogen säger åt honom flera gånger att sätta sig upp. Han pillar på en 

flicka som sitter bredvid och börjar prata med flickan, pedagogen säger åt dem båda att sluta 

prata, flera gånger upprepas det. När dagens genomgång är avklarad så är det dags för lektion. 

Idag är det svenska som står på schemat. Pedagogen säger att eleverna ska ta fram sitt rosa 

häfte, hon håller upp ett häfte och visar vilket häfte det är. På vägen till lådorna låter det mycket. 

När alla hämtat sina häften sätter de sig på sina platser vid borden. Borden är placerade som öar 
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i klassrummet, fyra öar där det sitter fem elever i varje ö. Blandat flickor och pojkar. Där är 

även ett bord med två platser längst fram i klassrummet, vid det här bordet sitter två pojkar. 

Innan eleverna får börja arbeta i sina svenskhäften har pedagogen först en genomgång på tavlan 

av bokstaven M. Pedagogen skriver stora m och lilla m på tavlan, eleverna får därefter skriva 

på samma sätt i sina häften, pedagogen och eleverna samarbetar. Pedagogen visar på tavlan och 

väntar tills alla skrivit klart bokstäverna i sina häften, pedagogen går runt och tittar hur eleverna 

skriver. Hon stannar hos en flicka och säger ”vad fint”, hon går vidare till en pojke och säger 

”grymt”. Sedan stannar pedagogen hos en flicka och frågar varför hon än inte börjat att skriva. 

Flickan börjar skriva medan pedagogen tittar på när hon skriver och säger ”men, vad duktig du 

är, fint” säger pedagogen. Nästa uppgift är att eleverna ska skriva tre ord som börjar på 

bokstaven m, samt rita en bild till det. Pedagogen frågar om någon kan ett ord som börjar på m. 

En pojke säger ”morot”, pedagogen skriver det på tavlan. ”Mamma” säger en pojke. ”Räck upp 

handen om du kan, säger pedagogen”. En flicka får ordet och hon säger ”mus”. ”Bra” svarar 

pedagogen. Det tredje ordet blev ”mamma”. Pedagogen skrev orden på tavlan, sedan skulle 

eleverna skriva av det i sina häften. Under tiden eleverna skriver kommenterar pojkarna mer än 

flickorna, t.ex. att de inte kan skriva, att det blir fel, att det är svårt. Pedagogen säger åt pojkarna 

som gnäller och pratar rakt ut att räcka upp handen om de behöver hjälp, och att alla inte kan 

få hjälp på samma gång utan man får vänta på sin tur. Under tiden som eleverna skriver går 

pedagogen runt i klassrummet och tittar på. Till två specifika pojkar går hon fram ett antal 

gånger och undrar hur det går och undrar om pojkarna behöver hjälp. Flickorna är tysta och 

jobbar på. När någon flicka vill säga något räcks handen upp och det väntas på sin tur. På svar 

som flickorna ger svarar pedagogen bland annat: ”vad bra”, ”helt rätt” och ”vad duktig du är”. 

När pojkarna svarar rätt eller hinner skriva av allt får de beröm i ord som: ”men ser du att du 

kan”, ”du fixade det” eller ”grymt av dig”.  

 

5.1.2 Sammanfattande reflektion 
 

Generellt var det mest pojkarna som hördes och syntes i klassen, speciellt under 

svensklektionen. Pedagogen var tydlig med att eleverna skulle räcka upp handen ifall de ville 

säga något eller svara på en fråga. Trots det svarade pedagogen ändå på frågor utan 

handuppräckning och lyssnade på frågor och gav svar utan att eleverna räckt upp handen. 

Pedagogen fokuserade mycket på hur det gick för pojkarna, om de behövde hjälp eller klarade 

av uppgiften.  Pedagogen gav både flickor och pojkar beröm. Både flickor och pojkar i klassen 
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fick tillsägelse då de störde. Pedagogen var inte arg under några omständigheter, tillsägelserna 

var i form av ”sluta prata”, ”sitt stilla”, ”det räcker nu” 

 

5.1.3 Observation B 
 

Dagen börjar kl. 8:10 för årskurs 1B. Eleverna står på ett led utanför klassrummet, pedagogen 

står vid dörren och hälsar alla eleverna god morgon med ett ta i hand. När eleverna kommer in 

i klassrummet hänger de av sina ryggsäckar på stolarna, går sedan till sina lådor och hämtar sitt 

rithäften. Varje morgon ritar de i rithäftena innan det är dags för genomgång. Klockan 8:30 

säger pedagogen att de kan lägga ner sina rithäften i lådan och sedan sätta sig på sina platser 

igen. Pedagogen får upprepa meningen tre gånger innan alla lagt undan rithäftena. Det tar en 

stund innan alla elever kommer tillbaka på sina platser. Pedagogen har höjt sin röst redan två 

gånger. När det blir tyst i klassen går pedagogen igenom dagen. Vilken veckodag det är, dagens 

datum, hur vädret ser ut idag. På schemat står matematik, rast, svenska, lunch, rast, musik och 

till sist fritids. Under tiden som genomgången pågår blir pedagogen avbruten ett flertal gånger. 

Genomgången tar sammanlagt 25 minuter, innan det är dags för eleverna att hämta sina 

matematikböcker från lådorna. Så fort eleverna går till sina lådor blir det en hög ljudnivå i 

klassrummet, det puttas på varandra, det ropas ”fröken, fröken” ett antal gånger. Pedagogen 

höjer sin röst och säger åt alla att sätta sig ner nu.  På tavlan skriver pedagogen vilka sidor som 

eleverna ska jobba med, med stora siffror. Pedagogen visar och förklarar hur uppgiften ska 

utföras. Trots det tar några elever ändå upp fel sida i matematikboken, och säger att de inte vet 

vad de ska göra. Under matematiklektionen sitter pedagogen vid ett bord längst bak i 

klassrummet och säger att om man behöver hjälp kan man inte skrika rakt ut, man får komma 

till henne och få hjälp. Två flickor blir snabbt färdiga med uppgifterna i matteboken, pedagogen 

tittar igenom deras uppgifter och säger ”bra jobbat”. Flickorna undrar vad de ska göra när de 

gjort klart uppgifterna. Pedagoger frågar flickorna ifall de kan tänka sig att hjälpa två pojkar i 

matteboken, som just nu håller på och skrattar och hörs. Så att pojkarna hinner bli färdiga med 

sina uppgifter, säger pedagogen. Det svarar flickorna ja till.   

5.1.4 Sammanfattande reflektion 
 

Redan på morgonen fick pojkarna fler tillsägelser än flickorna. Innan eleverna ens hade hunnit 

att sätta sig ner inträffade flera incidenter av olika slag i klassrummet, där pojkarna var 

inblandade. Pedagogen blev arg och skällde på pojkarna eftersom de puttat på varandra. Då en 
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pojke puttade på en annan råkade den pojke som blev puttad på att stöta till en tredje pojke som 

satt på sin plats. Den här tredje pojken blev ledsen och förklarade att han fick ont. När 

pedagogen skällde på pojkarna som puttades och sa hon ”nu slutar ni, ser ni vad som händer”.  

Flickorna i klassen var också pratiga, mest pratade de med kompis som satt bredvid. Pedagogen 

gav flickorna ingen tillsägelse för det. Pedagogen var tydlig med att alla skulle få hjälp på 

samma sätt och lika mycket som de behövde.  

 

5.1.5 Observation C 
 

Förskoleklassen C börjar sin dag klockan 8:00. Pedagogen är i klassrummet och släpper in 

eleverna. När alla lämnat av sina ryggsäckar sätter de sig i en ring på golvet. Eleverna har 

bestämda platser i samlingen, med sitt namn fastklistrad på golvet, flickor och pojkar sitter 

blandat, inte bara flicka- pojke. En pojke i klassen fyller 6 år idag, hans hamn står skrivet på 

tavlan. Det märks tydligt vem som fyller år, pojken syns och hörs. Pedagogen hälsar alla god 

morgon. En elev ska komma fram och hjälpa pedagogen att gå igenom dagen; veckodag, datum, 

månad och schemat för dagen. Vem den eleven är bestäms genom klasslistan, den som står på 

tur på listan. Varje dag är det en ny elev. Idag är det en flicka som får gå fram. Pedagogen frågar 

vilken dag det är idag. Flickan svarar att det är tisdag. Pedagogen upprepar ”tisdag, idag är det 

tisdag”. Pedagogen frågar vidare om datum och månad. När flickan svarat klart säger 

pedagogen: ”vad bra, duktig”. Flickan sätter sig på sin plats i ringen. Under tiden som flickan 

står framme vid tavlan håller några pojkar i samlingen med att knipa varandra. Pedagogen får 

på grund av detta pausa flickans svar och säga åt pojkarna att sluta. Där är även två flickor som 

viskar till varandra under tiden. Pedagogen säger åt flickorna att vara tysta. När genomgången 

av dagen är klar säger pedagogen att hon har en viktig sak att berätta för eleverna. Eleverna blir 

knäpptysta och allas ögon är på pedagogen. Det som pedagogen berättar är att de ska börja med 

något nytt i förskoleklassen, nämligen att klassen ska ha besökstid på biblioteket en gång i 

månaden. Eleverna jublar och säger ”ja”. Pedagogen fortsätter med att informera vidare att den 

som jobbar på biblioteket på skolan hade bjudit in förskoleklassen så att de kunde titta på böcker 

och se hur det ser ut på biblioteket. Nu är det många elever som kommenterar och ställer frågor. 

Pedagogen säger flera gånger att en i taget får prata, räck upp handen och att man måste vänta 

på sin tur. Efter ett antal frågor och diskussioner säger pedagogen att det nu är slut med frågor 

och att de måste starta med dagens lektion. På schemat är det dags för bild. Pedagogen har redan 

på morgonen innan eleverna kommit in i klassrummet, förberett med flaskfärg, vatten, penslar 
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och papper. Allt står redan klart på bordet längst bak i klassrummet. Pedagogen går igenom vad 

dagens bilduppgiften är. Idag skall eleverna få måla olika känslor. Först ställer pedagogen 

frågan om eleverna vet vilka olika sorters känslor som finns. När de gemensamt gått igenom 

olika känslor skall de tillsammans bestämma vilka färger deras känslor skall vara, till exempel 

röd är känslan arg, blå är känslan ledsen, grön är känslan glad och så vidare. Under lektionens 

gång spiller en flicka ut sitt vatten ur vattenskålen. Flickan blir ledsen och börjar gråta, då hon 

fick vatten på kläderna. Pedagogen hjälper flickan med att torka upp vattnet och tröstar flickan. 

En annan flicka målar med pensel på en pojkes tröja. En pojke gråter eftersom att han tycker 

att han målade fel på sin målning. En annan pojke river sönder sitt papper eftersom han anser 

att han inte tycker om det som han har målat. När bildlektionen avslutas har alla lyckats med 

sina målningar. Målningarna ställs på tork på fönsterkarmarna. Eleverna hjälps åt att städa 

undan efter sig.  

5.1.6 Sammanfattande reflektion 
 

Under samlingen och bildlektionen inträffade flera olika incidenter och avbrott. Vid några 

moment valde pedagogen att inte säga till verbalt men visade med blickar till den som 

pedagogen ansåg störde. Medan vissa situationer valde pedagogen att ignorera helt. Både 

flickor och pojkar får tillsägelse. Under bildlektionen hände flera olika saker på en och samma 

gång. Några elever grät, några elever målande på varandra, vissa elever blev arga och någon 

blev ledsen. Pedagogen gav lika många tillsägelser till flickor respektive pojkar. Trots att det 

inträffade flera typer av incidenter valde pedagogen att inte höja rösten, varken mot flickorna 

eller pojkarna. Pedagogen tog tag i alla incidenter som skedde. Flickan som spillde sitt vatten 

fick hjälp av pedagogen att torka upp vattnet och fick sedan en ny skål med vatten. Flickan som 

målade med pensel på en pojkes tröja som gjorde att pojken blev ledsen, pratade pedagogen 

med och sa att det inte var snällt gjort av flickan eftersom pojken blev ledsen och grät. Flickan 

bad om ursäkt och hjälpte pojken att tvätta av färgen på tröjan. Pojken som tyckte att han målade 

fel fick ett nytt papper, pedagogen hjälpte honom att börja måla sedan fortsatte pojken måla 

själv. Pojken som rev sitt papper blev arg eftersom han inte var nöjd med sin målning. 

Pedagogen pratade med pojken och gav honom exempel med vad han kunde måla, pedagogen 

hjälpte pojken att börja med sin målning. 

5.1.7 Observation D 
Eleverna i årskurs 2a börjar klockan 8. Pedagogen har öppnat dörren till klassrummet. I 

klassrummet spelas det lugn musik. När eleverna kommer in i klassrummet hämtar de sina 
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läseböcker från lådorna och sätter sig på sina platser. Det ska vara tyst i klassrummet. Men det 

hörs ljud från några elever som pratar. En flicka tar sin bok ur sin låda och går sedan till en 

kompis och börjar prata. Pedagogen säger åt flickan att gå och sätta sig på sin egen plats. Två 

andra flickor står vid en annan flickas plats och tittar in i flickans väska, flickan visar en bok 

från väskan för de två flickorna. Pedagogen säger: ”tjejer gå nu och sätt er”. När alla läst en 

stund i sina läseböcker är klockan 8:30. Pedagogen stänger av musiken. I klassrummet har det 

under läsningen varit prat och flera elever har vandrat runt i klassrummet, pojkar och flickor. 

Pedagogen hälsar alla god morgon. Han går igenom dagen och hur schemat för dagen ser ut. I 

dag är idrotten inställd. Pedagogen säger att eleverna istället kommer att vara ute på skolgården 

och leka lekar istället för idrottslektionen. På den här informationen svaras det med olika 

kommentarer, både positiva och negativa. Pojkarna muttrar och säger ”bu” och ” så orättvist”. 

Pedagogen säger att han förstår elevernas besvikelse men att han inte kan göra något åt det, och 

att de tillsammans får komma på den bästa lösningen. Pedagogen frågar om eleverna vill att de 

gemensamt skall bestämma vilka lekar de skall leka på skolgården. ”Ja”, skriks det rakt ut, både 

flickor och pojkar hörs. ”Okej, då kör vi” säger pedagogen, ”vilka lekar vill ni att vi leker idag?” 

En pojke skriker ”fotboll”, ”ja” kommenterar några pojkar på det. En flicka säger ”tunnelpjätt”, 

”ja”, tunnelpjätt svara en annan flicka. En pojke säger ”under hökens vingar”. Nu pratar 

eleverna i mun på varandra. ”Stopp” säger pedagogen, ”vi får göra en omröstning”. Pedagogen 

styr upp det genom att skriva förslag på tavlan, sedan får eleverna rösta på vad de vill göra. 

Förslag på lekar som pedagogen skriver upp är: basket, tunnelpjätt, fotboll, under hökens vingar 

och korvpjätt. Pedagogen går igenom förslagen i tur och ordning. Pedagogen frågar: ”vilka 

röstar på”. Sedan får man räcka upp handen och rösta. Pedagogen skriver upp elevernas namn 

under det förslag som de röstat på. Det förslag som får flest röster efter omröstningen är basket 

och på andra plats kommer tunnelpjätt. Det pratas i mun på varandra och det blir högljutt i 

klassrummet. Pedagogen säger att det blir två aktiviteter. Först tunnelpjätt för att värma upp 

och därefter basketmatch. Eftersom dessa fick flest röster. En pojke frågar om de kan spela 

killarna mot tjejerna. Pedagogen frågar rakt ut ”vill ni det”? ”Ja” skriker eleverna. Pedagogen 

bestämmer att det blir en match i basket där flickorna möter pojkarna. Klockan är nu 09:10 och 

det är dags för eleverna att ha sin första rast. 

5.1.8 Sammanfattande reflektion 
 

I klassrummet gav pedagogen tillsägelse lika mycket till både flickor och pojkar. Pojkarna 

buade och hade åsikter kring den inställda idrottslektionen, pedagogen bekräftade pojkarnas 



        

28 
 

känslor angående detta. Flickorna uttalade inga kommentarer kring det, flickorna visade ingen 

respons på informationen då pedagogen berättade att idrottslektionen var inställd. Flickorna och 

pojkarna var lika mycket delaktiga på att ge förslag på vilka lekar som de skulle leka gemensamt 

på skolgården. Pedagogen lyssnade och tog hänsyn till både flickors och pojkars förslag. 

Pojkarnas förslag om att ha en basketmatch mellan pojkar och flickor gick igenom. Pedagogen 

ställde frågan till hela klassen, sedan tog han beslutet att bestämma att det fick bli en match 

mellan flickor och pojkar.  

5.2 Resultat av intervjuer 
 

I det här avsnittet presenteras svaren som kommit från intervjuerna med pedagogerna. Med 

utgångspunkt från intervjuguiden, bilaga 2. Intervjuerna är baserade på fem forskningsfrågor 

för den här studien.  Resultatet har delats upp i fyra delar, för att göra resultatet mer åskådliga. 

Respondenterna har jag valt att döpa till pedagog A, pedagog B, pedagog C och pedagog D. 

Det för att underlätta för läsaren och för att garantera anonymitet.  

 

5.2.1 Skillnader mellan flickor och pojkar 
 
På den här frågan svarar samtliga respondenter att flickor är lugnare än pojkar. Flickor är 

lydigare och lyssnar mer på lektionerna, och bättre på att följa regler. Alla var överens om att 

pojkar har mer energi. Pedagog B anser att det är pojkarna som hörs mest i klassrummet och 

tar över. Hon menar även att pojkar söker mycket uppmärksamhet. Pedagog D anser att 

flickorna kan ha mycket drama för sig. Han berättar att flickor ofta skapar intriger i sina 

kompisrelationer och har svårt att leka med mer än en kompis åt gången, för då uppstår det 

problem, anser pedagog D. Han menar att pojkar är bättre på den här biten. Pedagog D förklarar 

att pojkar kan leka flera åt gången, men att det givetvis även uppstår bråk där med, men att det 

är lättare att lösa pojkarnas konflikter jämfört med att lösa konflikter som uppstår mellan 

flickorna.  

 

Jag vill inte riktigt, eller kan beskriva pojkar och flickor som en grupp. 
Eftersom jag inte vill placera elever i fack. Vissa saker som kan tyckas 
flickaktigt kan pojkar ha/göra och vice versa (Pedagog C). 
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5.2.2 Arbetet med genus i skolan 
 
Pedagogerna är eniga om att arbetet med genus ska börja redan när eleverna är små, i de lägre 

årskurserna. Anledningen till det är att ge grunden för fler möjligheter att göra fler val senare 

under sin uppväxt, att kön inte ska begränsa valet de gör. Pedagogerna är överens om att alla 

ska få komma till tals. Det menar pedagogerna är en demokratisk rättighet, oavsett om eleven 

är en flicka eller pojke skall ordet fördelas lika mycket. Pedagogerna lyfter läroplanen och anser 

att det ska vara en grund. Samtliga pedagoger är överens om att de arbetar mycket med att stärka 

elevernas självförtroende och självkänsla, att eleverna blir starka i sitt eget jag. Detta bland 

annat genom att vara tydliga med att alla har rätt att tycka som de vill, att våga berätta vad man 

tycker och tänker, att allas åsikter är lika mycket värda och att alla har rätt att få se ut som den 

vill. Pedagogerna satsar mycket på bland annat värderingsfrågor och lekar. Pedagog C och D 

har även arbetat mycket med känslor.  

 

Jag försöker verkligen att se alla elever och låta alla komma till tals. Det är inte alltid alla 
som vågar räcka upp handen och prata eller svara på något. Det finns blyga elever som har 
svår för det. Men jag tänker på det, och måste bli bättre på det att ge ordet till de eleverna 
som inte räcker upp handen, så att de känner bekräftelse och uppmärksamhet (Pedagog A). 

 

5.2.3 Pedagogens bemötande 
 
Pedagog A anser att hon medvetet inte försöker göra någon skillnad på flickor och pojkar. Hon 

menar att hon försöker se alla elever och de behov som finns för var och en. Hon medger även 

att ibland förekommer det att de elever som syns och hörs mest tar mer plats, men pedagogen 

A hävdar att hon försöker påminna sig själv hela tiden att även ge lika mycket uppmärksamhet 

till de elever som inte utmärker sig lika mycket.  

 

Pedagog B menar att hon tänker på sitt eget bemötande gentemot flickor och pojkar. Pedagogen 

anser att det inte spelar någon roll om det är en flicka eller pojke. Enligt pedagog B menar hon 

att hon höjer rösten åt en flicka precis som hon kan höja rösten åt en pojke, det görs ingen 

skillnad enligt henne. Dock tycker pedagog B att flickorna i klassen tyvärr ibland kan försvinna 

i bakgrunden. Anledningen till det förklarar pedagogen är på grund av att pojkarna hörs mest 

och kräver mer uppmärksamhet. Ibland kan det bli väldigt intensivt med pojkarna att en tycker 

synd om flickorna, eftersom uppmärksamheten läggs på pojkarna, förklarar pedagog B.  
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När jag kommer på mig själv att göra så, brukar jag gottgöra flickorna genom 
att låta flickorna få vara med och bestämma något i klassen eller hjälpa till. 
Om jag låter flickorna vara med och hjälpa till kan det kanske på det här sättet 
ge flickorna mer uppmärksamhet och flickorna lyfts en aning, om det är ett 
rätt eller ett fel vet jag inte riktigt själv, men det jag märker att flickorna 
uppskattar det och vill gärna vara med och hjälpa till (Pedagog B). 

 

Pedagog C anser att man hela tiden måste utgå ifrån sig själv och hur man arbetar. För henne 

är det viktigt att bemöta eleverna på samma villkor. Pedagogen anser att man bemöter elever 

olika i skolan, men enligt pedagogen handlar det inte att det görs på grund av kön, utan hon 

menar att det handlar mer om hur man är som individ.  Det är inte alltid lätt menar pedagogen, 

ibland märker man att man kommer på andra tankar och börjar agera på ett annat sätt. När man 

kommer på sig själv är det viktigt att stanna upp och ifrågasätta sina egna föreställningar, och 

att fråga sig själv, varför gör jag som jag gör? Hur ska jag göra nu? menar pedagog C. 

 

Pedagog D anser att han försöker tänka på bemötandet så mycket som det bara går. Fastän att 

man gör det, menar pedagogen, att han ibland märker att det på vissa sätt görs skillnader mellan 

flickor och pojkar i vissa aspekter. Pedagogen anser att man på något sätt har en hårdare attityd 

gentemot pojkar än mot flickor. Att man pushar pojkarna mer, eftersom att man tror att pojkar 

klarar av mer än vad flickor gör. Pedagog D är medveten om att han själv gör det i vissa 

situationer, han vet inte riktigt varför men han tror att det är något som ligger hos en själv, det 

vill säga något som man själv fått lära sig.  

 

5.2.4 En könsneutral skola 
 

Pedagogerna är eniga om att arbetet med genus och jämställdhet på skolorna utvecklats på de 

senare åren. Samtliga pedagoger har fått gå på föreläsningar och fortbildningar som erbjudits 

och fått vara delaktiga av den information som getts ut. Pedagogerna A och B har även arbetat 

med genus, i grupper med sina arbetslag. Arbetet har handlat om hur deras arbetsplats skall ge 

ökad kunskap om arbetet kring genus och jämställdhet. Trots att samtliga pedagoger var överens 

om att deras arbetsplatser kommit många steg i rätt utvecklingen med genus och 

jämställdhetstänket, anser pedagogerna att skolorna inte är helt könsneutrala. Pedagogerna är 

överens när de anser att det behövs ännu mer jobb med detta ämne, eftersom att det är ett 

pågående projekt fortfarande. 
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6. Diskussion och analys 
 

I det här avsnittet diskuteras resultatet av studiens undersökning i förhållande till studiens syfte 

och frågeställningar. Det återkopplas till relevant litteratur i studien. Avsnittet har jag valt att 

dela upp utifrån en resultatdiskussion där resultatet diskuteras, metoddiskussion där en 

reflektion görs för valet av metod för studien, pedagogiska implikationer och förslag på vidare 

forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 
 

 Det finns studier som visar att flickor och pojkar bemöts på olika sätt i skolan. Enligt Månsson 

(2002) och Eidevald (2011) får pojkarna mer uppmärksamhet från pedagogerna. Eidevald 

(2011) menar att pojkarna får mer hjälp i skolan av de vuxna. Svaleryd (2002) menar att 

anledningen till varför pojkar får mer uppmärksamhet än vad flickor får är på grund av att 

pojkarna har bråttom, och om de då inte får omedelbar uppmärksamhet vet man inte vad de kan 

ställa till med. Det kan relateras med som Gens (2002) menar, att pojkar måste få sina behov 

tillfredsställda omedelbart. Steenberg (1997) anser att barnen har med sig olika erfarenheter när 

de börjar i skolan. Eftersom flickor ofta har lekt turochordningslekar är de vana att vänta på sin 

tur.  I klassrummet har flickor en förmåga att sitta still längre stunder än vad pojkar klarar av. 

Wahlström (2003) menar att många flickor blir vana vid att deras behov får vänta. Det är något 

som känns igen i resultatet av den här studien. Pojkarna fick mer hjälp av pedagogerna när de 

skulle göra sina uppgifter och pedagogerna la ner mer tid på pojkarna. Eidevald (2009) menar 

att flickor anses vara tysta och lugna, medan pojkar anses vara stökiga, de hörs och syns mer 

och genom det får pojkar mer uppmärksamhet. Det här resultatet konstateras i denna studie. I 

klassrummen var det pojkarna som var dominanta. De hördes och syntes mer än vad flickorna 

gjorde. Jämfört med flickorna var pojkarna de som pratade rakt ut flest gånger utan att räcka 

upp handen. Flest pojkar svarade på frågor rakt ut utan att ha fått frågan. Flickorna var de som 

räckte upp handen fler gånger och väntade på sin tur.  

 

Det är inte ovanligt att en stökig pojke placeras bredvid en lugn flicka i klassrummet för att få 

en lugnare miljö menar Sandquist (1998). Anledningen tror vara att flickor används för att lugna 

ner situationer som uppstår i klassrummet. Steenberg (1997) menar att pedagoger använder den 

här metoden för att lugna ner stökiga pojkar. Många flickor, särskilt i de yngre åldrarna fungerar 

som små hjälpfröknar (Steenberg, 1997). Wahlström (2003) håller med och anser att många 
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flickor får i uppgift att hålla reda på pojkarna, att vara hjälpfröknar och hjälpa de busiga 

pojkarna. Det är ett beteende som förekommer i den här studien. Där flickor fick sitta bredvid 

stökiga pojkar och hjälpa de med deras uppgifter. Pedagogen utryckte det inte på det sättet, 

pedagogen gav förslaget till flickorna och frågade ifall de ville. Flickorna uppfattade inte det 

på något negativt sätt. Wahlström (2003) menar att för flickor blir det här ett normalt beteende, 

på så sätt att flickor inte tänker på att det skulle vara annorlunda. Det anses vara ett välkänt 

fenomen att flickor får agera som stötdämpare i skolan, och att det upplevs som självklart och 

naturligt (Wahlström, 2003).  

 

Eidevald (2009) menar att flickor anses vara tysta och lugna, pojkar anses vara stökiga, de hörs 

och syns. Detta är något som kan kännas igen i den här studien då pedagogerna fick beskriva 

flickor respektive pojkar. Flickor beskrivs som lugnare, att de lyssnar mer, är lydigare och följer 

regler. Pojkar beskrivs som aktiva, hörs och är pratiga. Eidevald (2009) menar att det från början 

har funnits förväntningar på barnet, att redan som små blir flickor och pojkar bemötta på olika 

sätt. Bemötandet leder till flickors och pojkars självuppfattning och vad som förväntas av dem. 

Flickor lär sig att inte göra vissa saker eftersom det är pojkar som gör det och vice versa (2009). 

Wahlström (2003) menar att flickor och pojkar präglas av ett begränsat förhållningssätt av hur 

de ska och inte ska vara. En flicka ska vara lugn och duktig, en pojke ska vara vild. Vidare i 

uppväxten kan flickor skapa en rädsla för sig själv och sin omgivning i och med vara försiktiga 

och akta sig. För pojkar kan de innebära att de fortsätter att vara vilda utan att de tar hänsyn till 

de vuxna (2003).  

 

Svaleryd (2002) menar att ordet flickor får oss att tänka på dockor och bästisar, och ordet pojkar 

får oss att tänka på brottning och bilar. Bjerrum – Nielsen & Rudberg (1991) menar att flickors 

umgänge består ofta av nära vänner och pojkars umgänge består av stora grupper. Den här 

beskrivningen kan kopplas till hur pedagog D i den här studien beskriver flickors och pojkars 

umgänge. Pedagogen anser att flickor oftast leker en och en, att de har svårt att leka med mer 

än en kompis åt gången, för då uppstår det problem. Pedagogen menar att pojkarna är bättre på 

att leka med fler kompisar åt gången, jämfört med flickorna är. Det kan uppstå konflikter där 

med, menar pedagogen, men på något sätt är det lättare att lösa pojkarnas konflikter än 

flickornas. Anledningen till det kan vara att pojkar och flickor tränar och lär sig olika saker rent 

allmänt i leken menar Bjerrum – Nielsen & Rudberg. Pojkarnas lek kännetecknas av fysisk 

aktivitet och är tävlingsinriktad, flickors lek är nära och känslomässig (1991).  
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Pedagogerna anser att de är genusmedvetna och enligt deras egna uppfattning är det något som 

det tänks på dagligen och arbetas aktivt med. Det finns inget i denna studie som visar att 

pedagogerna ändrar sitt tonläge när de pratar med flickor respektive pojkar. Pedagogerna pratar 

med samma röstläge till flickor som till pojkar, när det kommer till positiv uppmärksamhet samt 

negativ uppmärksamhet.  Pedagogerna gav lika mycket beröm till flickorna som till pojkarna. 

Pedagogerna är med och styr lekarna tillsammans med eleverna, för att alla skall kunna vara 

med i leken oavsett vilken typ av lek det är. Resultatet visar däremot att pojkarna fick mer hjälp 

av pedagogerna och fler tillsägelser än vad flickorna fick. Trots att i klassrumssituationerna 

gavs tillåtelse för att alla elever skall synas och höras, det vill säga att det fanns lika mycket 

förutsättningar för alla elever. Pedagogerna var väldigt tydliga i de flesta situationerna att 

eleverna skulle räcka upp handen ifall de ville svara eller fråga något. I de flesta situationerna 

var det lika många flickor och pojkar som ville höras och synas. 

 

6.2 Metoddiskussion 
 

För den här studien valde jag att använda mig av observationer och intervjuer. Metoden har 

varit givande eftersom syftet i studien besvarades. Det har varit intressant och spännande att 

arbeta kombinerat med intervjuer och observationer. I början var jag inte säker på om jag skulle 

välja antingen eller, då jag var lite skeptiskt till hur det skulle gå att para ihop metoderna, men 

jag är nöjd över att jag valde som jag gjorde. Nästa gång jag använder mig av denna metod 

skulle jag vilja ha med fler observationer, just för att få ännu mer aspekter och ett bredare 

sortiment. Jag skulle även till nästa gång vilja göra längre intervjuer med fler frågor, för att se 

hur resultatet hade blivit då. När jag tog kontakt med pedagogerna berättade jag utförligt för de 

om ämnet och syftet med undersökningen. Jag funderar på hur det hade varit om jag inte hade 

gjort det. Det hade kanske förekommit andra svar i intervjuerna om jag hade gjort på ett sätt 
 

6.2 Pedagogiska implikationer 
 

Om vi utgår ifrån resultatet som förkommer i den här studien, exempelvis där pojkarna fick fler 

tillsägelse än vad flickorna fick i samma typ av klassrumssituationer.  Hur kommer det sig att 

pojkarna fick det? Till exempel ett sorts beteende som fanns hos både flickor och pojkar kunde 

pedagoger ignorera när det utfördes av flickorna, men för samma beteende fick pojkarna 

tillsägelse. Det som jag även uppmärksammat i den här studien är att pojkarna fick mer hjälp 
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på lektionerna än vad flickorna gjorde. Flickorna fick mestadels klara av sina uppgifter på egen 

hand. Men hur kan pedagogerna vara säkra på att flickorna inte behövde lika mycket hjälp?  

Trots att pedagogerna i undersökning var eniga om att de försöker se eleverna individuellt och 

inte som pojke eller flicka stämmer inte deras handlingar riktigt med vad de säger. I vissa 

aspekter anser jag att pedagogernas föreställningar i teorin och bemötandet i praktik inte går 

riktigt hand i hand. Det blir en motsägelse i pedagogernas bemötande jämfört med deras 

tankesätt. Som det även förekommer i intervjuerna anser pedagogerna att i vissa fall hamnar 

flickorna i bakgrunden eftersom pojkarna tar över. Pedagogerna menar att när de kommer på 

att pojkarna får mer uppmärksamhet försöker de gottgöra flickorna genom att flickorna till 

exempel får vara med och hjälpa till med något eller bestämma något i klassen. Det anser jag 

är att göra skillnad mellan flickor och pojkar, eftersom det ges en sorts uppmärksamhet till 

pojkarna och en annan sorts uppmärksamhet till flickorna. Ytterligare en sak som jag funderat 

över är det här med att lugna flickor används som ett lugnande medel för att dämpa stökiga 

pojkar. I den här studien har vi fått se ett exempel där två flickor placerades bredvid två pojkar 

för att hjälpa pojkarna att bli färdiga med sina uppgifter i matematikboken. Just i det här fallet 

är jag lite kluven, eftersom jag anser att det inte behöver vara något negativt att eleverna hjälper 

varandra, tvärtom det är ett positivt beteende. Däremot att det är flickorna som ska hjälpa 

pojkarna gör mig lite fundersam, hur hade situationen sett ut om pedagogen hade bett två pojkar 

hjälpa två flickor istället? Och hade pedagogen kunnat ställa den frågan till pojkarna? Och hade 

det gett samma effekt som när flickorna skall hjälpa pojkarna? Här anser jag att det handlar om 

pedagogens motiv och egna föreställningar. Utifrån mina egna föreställningar anser jag att vissa 

människor har en lugnande effekt på andra, i det här fallet att vissa elever kan dämpa/lugna ner 

andra. Men behöver det nödvändigtvis vara flickor som dämpar pojkar? Kan flickor dämpa 

varandra? Kan pojkar dämpa varandra? Eller kan pojkar ha en lugnande effekt på flickor? Men 

just i det här nämnda fallet anser jag att pedagogen använde flickorna för att faktiskt lugna ner 

pojkarna, vilket tyder på att pedagogen anser att flickor är lugnare än pojkar i praktiken. Och i 

det här fallet stämmer inte pedagogens tankar om bemötande i praktiken, eftersom pedagogen 

gör en skillnad mellan flickor och pojkar.  

 

6.4 Förslag på vidare forskning 
Att arbeta med genus innebär att som pedagog måste en rannsaka sig själv för att inte fastna i 

eventuella genusfällor. Det innebär att vara medvetna om sina egna föreställningar och normer, 

veta vad en tycker och tänker samt varför. Annars är det lätt att fastna i något som vi själva inte 
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vet vad vi håller på med. Som pedagog är det extremt viktigt att vara så fördomsfri som det bara 

går. I resultatet som framkommer i den här studien visar det på utveckling jämfört med hur det 

var tidigare. Utifrån svaren från pedagogerna tyder det på att genusarbetet i skolorna är ett 

pågående utvecklingsområde. Det verkar som att pedagogerna fått lära sig mer kring hur arbetet 

med genus skall se ut, i form av fortbildningar och arbetssätt i arbetslagen. Genussystemet är 

ett pågående projekt som håller på att förändras. Men det är inget som sker över en natt. 

Människor föds i ett redan färdigt genussystem, därför är det svårt att bryta det. I skolan har 

pedagogerna redan med sig sina egna föreställningar kring flickor och pojkar. Människor 

fungerar på det sättet. Föreställningar är något som tar tid att bryta eller omvandla. Våra 

föreställningar speglar sig i vårt bemötande av andra. Förslag på vidare forskning är att ge 

pedagogerna mer kunskap kring arbetet med genusfrågor. Det är viktigt att pedagoger är 

medvetna om hur de arbetar och hur de bemöter eleverna för att inte förstärka traditionella 

könsmönster.  
 

Sammanfattningsvis anser jag att genusarbetet i skolan är extremt viktigt enligt min egen 

uppfattning. Genus är något som pågått i många år, men det är något som ständigt måste arbetas 

med och utvecklas ännu tydligare. Tidigare könsmönster som funnits i många år är något som 

behöver brytas. Alla är lika mycket värda oavsett om du är född som flicka eller pojke. Flickor 

och pojkar är vana att få roller i livet utifrån vilket kön de tillhör. Det är dags att få flickor och 

pojkar att tänka annorlunda. Jag anser att man ska stötta flickor och pojkar i allt som bryter 

emot de traditionella könsmönster och könsstereotyper. Detta är något som jag tycker att alla 

skolor och pedagoger ska lägga stor vikt på. 
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Bilaga 1 
 

Observationsprotokoll 

 

• Hur sitter eleverna i klassrummet? 

• Vilka pratar pedagogerna till? 

• Hur fördelas ordet i klassrummet? 

• Vilka får tillsägelse? 

• Får flickor och pojkar lika mycket uppmärksamhet? 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

 

• Hur gammal är du? 

• Hur länge har du arbetat med barn? 

• Hur skulle du beskriva flickor och pojkar var för sig? Finns det någon skillnad? 

• Hur arbetar du med genus och jämställdhet? 

• Reflekterar du över ditt eget bemötande dagligen? 

• Anser du att du har samma bemötande gentemot flickor och pojkar? 

• Anser du att skolan du arbetar på är könsneutral? 
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Missivbrev 

 

Hej,  

Just nu håller jag på att skriva mitt examensarbete i lärarutbildningen. Jag har valt att skriva 
om ett ämne som jag anser ligger i mitt intresseområde samt är viktigt i arbetet med barn. Den 
här studien kommer handla om pedagogers bemötande av flickor och pojkar i skolan. 

Ert deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt och ni kan när som helst välja att 
avbryta om ni känner för det. Era svar kommer endast att användas i studiesyfte och är 
konfidentiell vilket innebär att era svar kommer att behandlas anonymt.  

I undersökningen kommer totalt fyra observationer att göras samt fyra intervjuer. Intervjuerna 
räknas ta cirka 30 minuter.  

 

Hoppas att Ni vill medverka. 

Om det är något mer ni undrar så är det bara att kontakta mig: 
 

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (mail+ telefonnummer) 
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