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ABSTRAKT 
 

Över tid har det existerat olika föreställningar om kvinnligt och manligt vilket har 

resulterat i hur människan bemöter olika personer utifrån om det är män eller kvinnor.  

Vårt examensarbetes syfte är att synliggöra kvinnliga och manliga föreställningar, både 

omedvetna och medvetna, utifrån till största del svensk forskning och även intervjuer av 

verksamma lärare. Utifrån intervjuerna har det framkommit att det existerar 

föreställningar om kvinnligt och manligt i dagens skola. Behovet av tid är en viktig 

faktor för arbetet av bemötandet av pojkar och flickor ute i verksamheten. 

De föreställningar som pojkar och flickor får med sig från de tidigare åren i skolan följer 

med genom hela skolsystemet och livet. Därför är det av vikt att föreställningar om 

kvinnligt och manligt synliggörs för att pojkar och flickor inte ska placeras i olika fack 

och få olika förutsättningar.  
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1 INTRODUKTION 
 

 

En viktig fråga i dagens samhälle och skola är frågan om jämställdhet och då inte 

minst om jämställdhet mellan pojkar och flickor. Frågan om jämställdhet har lett till 

diskussioner om kvinnligt och manligt, om hur samhället ska utvecklas till att bli ett 

jämställt samhälle där alla ska få samma förutsättningar och behandlas lika. 

Diskussonen om kön och jämställdhet fick oss att fundera över om det bästa för 

eleverna är att bemötas lika oavsett kön för att ges bästa möjliga förutsättningar? 

Finns det metoder i skolan som lämpar sig bättre för pojkar än för flickor och vice 

versa? 

Enligt våra tidigare erfarenheter från till exempel verksamhetsförlagda utbildningar 

har vi upplevt att bemötandet och uppfattningar om pojkar och flickor skiljer sig åt. 

Vi har även märkt att en och samma metod inom en undervisningssituation inte 

passar alla individer. 

Diskussionerna i samhället och våra tidigare erfarenheter från bland annat våra 

verksamhetsförlagda utbildningar fick oss att fundera över om det verkligen finns en 

skillnad mellan pojkar och flickor och hur det har sett ut under närmsta århundradet. 

Det har även varit av intresse att se om det finns skillnader mellan pojkar och flickor 

eller om det kan vara så att det endast finns föreställningar om pojkar och flickor? Vi 

ville även se om tidigare forskning stämmer överrens med hur det ser ut i skolan idag 

samt ta del av lärares erfarenheter och uppfattningar om bemötandet av pojkar och 

flickor. Uppfattar lärarna att det finns någon skillnad mellan pojkar och flickor eller 

ej? 
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2 BAKGRUND 
 

För att ta reda på och synliggöra lärares bemötande och föreställningar av elever i 

skolan är det av intresse att ta del av vad tidigare forskning har kommit fram till 

inom området. Vi har valt att undersöka utifrån ett historiskt perspektiv men även 

utifrån konkreta och abstrakta skillnader mellan män och kvinnor. Detta för att förstå 

att vår historia kan ha kommit att spegla dagens samhälle och skola. I löpande text 

kommer vi här att redogöra för Historiska föreställningar om kvinnligt och manligt i 

samhället, Historisk syn på manligt och kvinnligt i skolan med fokus på matematik, 

Konkreta och abstrakta skillnader mellan män och kvinnor och Dagens syn på 

pojkar och flickor i skolan. 

 

2.1 Historiska föreställningar om kvinnligt och manligt i samhället 

Historiskt sett har det alltid funnits förväntningar på hur flickor och pojkar ska vara. 

Förväntningarna har inte varit samma under alla år utan har varierat och skilt sig åt 

mellan länder och kulturer (Dahlén, 2012). 

Sigmund Freuds psykoanalytiska teori utgår ifrån att personligheten består av tre 

strukturer: detet, jaget och överjaget. Detet drivs av behov, impulser och drifter, det 

vill säga av lustprincipen. Jaget drivs av en realitetsprincip vilket innebär en 

anpassning till omvärlden där hänsyn tas till plats, tid och effekt. Syftet hos jaget är 

att vara personens förnuft och vilja samt att på ett realistiskt plan tillgodose de 

impulser som finns hos detet. Överjaget är personens utveckling och anpassning till 

omgivningens- och samhällets normer, värderingar och föreställningar. Om överjaget 

blir för starkt kan det bromsa upp barnets utveckling (Jerlang, 2008).  

”… denna anpassning där överjaget i många avseenden fungerar 

självundertryckande, exempelvis om man som flicka låter bli att visa 

sin berättigade vrede på grund av aggressionshämning, eftersom man 

alltsedan man varit liten har lärt sig att söta flickor inte är 

arga/aggressiva.” (Jerlang, 2008, s.48) 

Idag är förväntningarna på flickor och kvinnor att de ska bry sig om sitt utseende, 

längta efter barn, ha hår på huvudet och endast på huvudet. De förväntas även bli 

kära i män. Pojkar och män däremot har förväntningar på sig att vara bestämda, ha 

hår på kroppen samt intressera sig för kvinnor. Under 1700-talets Sverige däremot 

skulle män gråta, bära smink och ha klackskor. Var man fattig var omhändertagandet 

av barnen även en manlig syssla. På 1800-talet förändrades 1700-talets förväntningar 

på män till att bli förväntningar på kvinnor (Dahlén, 2012). 

Hedlin (2009) skriver i sin avhandling att vid mitten av 1900-talet sågs pojkar som 

den normala normen och flickorna sågs som deras motsatser. Pojkar och det pojkar 

gjorde hade ett högre värde än vad flickorna hade (a.a.). Palmer (2010) påvisar även 

hon i sin studie att pojkar sågs som förmer än flickor. 

Flickor sågs som ömtåliga och det fanns en rädsla att akademiska studier kunde leda 

till överansträngning. Vad gäller förmåga att lära ansågs flickor ha en ytlig 

memorerande förmåga att ta till sig kunskap. Flickor ansågs även ha låg 

ambitionsnivå och vara utan begåvning. Pojkar å andra sidan lärde sig saker på 



3 

 

 

djupet, hade hög begåvning och hög intelligens. Emellertid ansågs det även att pojkar 

kunde vara nonchalanta och ha disciplinproblem (Hedlin, 2009). 

Efter mitten av 1900-talet ändrades samhällets föreställningar om kvinnligt och 

manligt. Samhället gick ifrån att endast se skillnader mellan kvinnligt och manligt till 

att se skillnader mellan individer. Pojkars högre värde i samhället gentemot flickors 

ifrågasattes. För att bryta könsnormen betonades vikten av att både flickor och pojkar 

gemensamt skulle sköta alla sysslor i hemmet (Hedlin, 2009). Den nya 

samhällssynen ledde till att flickor under senare delen av 1900-talet fick en ökad 

möjlighet att söka alla utbildningar och yrken. Trots detta var flickorna tvungna att 

prövas extra noga innan de kunde arbeta inom de manligt könskodade yrkena. 

Könskodning är hur kön konstrueras utifrån föreställningar som tillskrivs män och 

kvinnor. Fick flickor ett manligt könskodat yrke var det inte säkert att de blev 

accepterade av manliga arbetskamrater (Hedlin, 2009). Könsfördomar och 

könsföreställningar kan även vara en faktor till valet av universitet. För att 

föreställningar inte ska hindra flickor från att påbörja en vetenskaplig karriär bör 

flickor uppmuntras. Det är bland annat genom utbildningsverksamheten som 

könsskillnaderna kan minska men även genom politisk vägledning, lärarna och 

elevernas familjers syn på könsroller (Matteucci & Mignani, 2011).  

 

2.1.1 Var skapas föreställningar om pojkar och flickor? 

Att könsmönster existerar visar Karlson (2003) i sin avhandling. Begreppet 

könsmönster förklarar Karlson (2003) som ett klassiskt mönster där pojkarna tar 

mest plats i klassrummet och i skolan till skillnad från flickorna som är mer 

tillbakadragna. I resultatet visar hon att förväntningar och föreställningar om hur 

pojkar och flickor ska vara skapas i den sociala gemenskapen vilken understryker 

pojkarnas rätt till mer makt och större utrymme. Hon visar även att könsgestaltningar 

är situationsberoende. Könsgestaltningar innebär att pojkar och flickor skapar kön 

utifrån olika situationer. Även längre upp i åldrarna i skolan visar sig detta enligt 

Öhrns (1990) resultat. Hon har intervjuat och observerat elever i högstadiet och det 

har visat sig att det sociala förhållningssätt som pojkar eller flickor använder sig av 

har skapats i de tidigare åren i sociala sammanhang. Utifrån vilka sociala 

sammanhang som pojkar och flickor har vuxit upp med utvecklas även olika 

erfarenheter och social kompetens (a.a.).  

Även om elever är omedvetna om att de upprätthåller könsmönster så visar det sig i 

Karlsons (2003) resultat att sådant är fallet. Pojkar visar upp sig i form av rörelser, 

trakasserier och våld. Detta kan skapa en form av omedveten hierarki som visar på 

maktrelationer och ordning mellan pojkar och flickor (a.a.). Även Forsberg (2002) 

visar i sitt resultat att hierarki är något som syns ute på skolorna och framförallt i 

könsordningen mellan eleverna. Könskonstruktionerna, det vill säga kön som skapas 

utifrån sociala samspel, har blivit fasta strukturer som kan vara svåra att förändra 

men Forsberg (2002) ser utifrån sitt resultat ändå ett ljus i tunneln när det gäller 

förändringar av könsroller. Hon påvisar att många elever ändå har tankar och idéer 

om att alla föds med samma förutsättningar oavsett kön och att det utifrån detta går 

att utveckla olika förmågor. Idag arbetar skolorna utifrån politiska styrdokument för 

att skapa en jämställd skola. Arbetet mot en jämställd skola har visat sig vara svårt 

eftersom det fortfarande syns tydliga skillnader mellan pojkar och flickor. Den 

traditionella könsordningen där mannen utgör normen lever fortfarande kvar (a.a.). 
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Resultatet av Öhrns (1990) intervjuer visar att lärare idag har förväntningar på hur 

pojkar och flickor ska vara, hur de ska uppträda och agera i olika situationer. I 

resultatet har det påvisats att lärare ser olika på flickor och pojkar, både i 

skolsituationen och hur elevernas framtid kommer att se ut beroende på om de är 

pojkar eller flickor (Öhrn, 1990). 

I skolan har det visat sig att det finns normaliserande krafter kvar, vilka håller på att 

försvinna i samhället. Med normaliserande krafter menas att det finns förväntningar 

och föreställningar kvar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ger eleverna 

bilder, genom dessa normaliserande krafter, om hur de förväntas vara, vem de är och 

vem de kan bli. Förändringar sker men det har visat sig att de normaliserande 

krafterna ständigt kommer tillbaka in i skolan (Karlson, 2003). 

Att det ska finnas skillnader mellan män och kvinnor lär barn sig när de är riktigt 

små. Detta skapar förväntningar på pojkar och flickor vilket leder till att barn 

behandlas olika. Det man förväntar sig att se ser man också även om fysiska 

skillnader inte existerar. Föräldrar är ofta omedvetna och har inte för avsikt att ge 

sina barn olika villkor. Förväntningar på pojkar och flickor konstrueras även i 

förskolan där flickor ges mer utrymme att prata med personalen och beröms när de 

hjälper till, särskilt vid omhändertagandet av pojkarna. Förväntningar skapas även av 

böcker, filmer, tv och andra personer i barnets närhet. Andra förväntningar på flickor 

i förskolan är att de ska var intresserade av sitt utseende samt vara försiktiga och 

lugna. Pojkar å andra sidan har förväntningar på sig att vara framåt och busiga. 

Förväntningarna hänger med hela livet och är starka. Om en tjej eller kille skulle 

bryta mot dessa förväntningar kan omgivningen reagera starkt (Dahlén, 2012). 

 

2.2 Historisk syn på pojkar och flickor i skolan utifrån exempel från 

ämnet matematik 

Könsbundet tänkande i skolmiljöer har historisk grund, att flickor och pojkar sågs 

som varandras motsatser speglades i skolämnena. Ämnena var antingen typiskt 

kvinnligt könskodade eller typiskt manligt könskodade. Exempel på så kallade 

manliga skolämnen var matematik, träslöjd, naturvetenskap och teknik medan 

syslöjd, matlagning, barnavård, humanistiska ämnen och språk ansågs vara kvinnliga 

skolämnen (Hedlin, 2009). 

Palmer (2010) påvisar att man tidigare såg på matematikbegåvning som något 

medfött. Antingen var man duktig i matematik redan från början eller var man det 

inte och detta kunde inte förändras över tid (a.a.). 

Kvinnor tenderar att tappa intresset för matematik ju högre upp i skolan de kommer. 

För att öka flickors intresse för matematik och för studier inom matematik på högre 

nivå krävs att man aktivt arbetar med matematik. Att arbeta med matematik är inte 

samma sak som att införa fler matematiklektioner i skolan, det gäller att skapa ett 

intresse för matematik och att vara medveten om hur man arbetar med matematik 

(Palmer, 2010). Matteucci och Mignani (2011) påvisar i sin vetenskapliga artikel att 

ett sätt att motivera duktiga elever är genom utmärkelser vilket kan leda till att 

eleverna fortsätter studera matematik (a.a.). På senare tid har synen på kvinnliga 

akademiska studier ändrats ännu mer då man gått från att få flickor att bryta sig ur 

könsmönster till att förändra undervisningen inom de manligt könskodade ämnena 

(Hedlin, 2009). 
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2.3 Konkreta och abstrakta skillnader mellan män och kvinnor 

Gurian och Stevens (2004) har utifrån sin undersökning upptäckt konkreta och 

abstrakta skillnader mellan pojkar och flickors hjärnor samt hur detta påverkar 

inlärningsförmågan. De har funnit att flickor har ett bättre minne för detaljer, är 

bättre på att lyssna och har lättare för att lära sig att läsa och skriva. Flickor är även 

mindre impulsiva och gör färre impulsiva handlingar än pojkar (a.a.). 

Pojkar har ett behov av att röra sig men även att använda sig av föremål, till exempel 

bollar att kasta runt omkring sig. Det har även visat sig i denna undersökning att 

pojkar har lättare för matematik och anledningen till detta är att pojkar behöver 

konkret inlärning vilket förekommer inom matematikämnet. Det är oftast pojkar som 

blir tillsagda då det gäller att sitta still eller som inte skrivit färdigt någon 

skrivuppgift. Anledningen är just att pojkar har svårare att använda sig av ord och de 

behöver röra på sig mer än flickor (Gurian& Stevens, 2004).  

Horneij (1997) visar i sitt resultat att det finns skillnader mellan pojkar och flickor i 

hur de agerar när de upplever svårigheter. Flickor visar inte direkt att de mår psykiskt 

dåligt utan de håller saker inom sig. De är ofta tysta och tillbakadragna, uppgivna, 

känner sig mobbade och är oftare sjuka i psykosomatiska besvär till exempel 

huvudvärk och magvärk. Pojkar är oftare än flickor mer utåtagerande och använder 

sig av knytnävarna. Pojkar uppvisar ett beteende där de är högljudda, slåss, kräver 

uppmärksamhet från omgivningen och har svårt att ta motgångar. Ytterligare en 

skillnad som framkommit i resultatet är att flickor är mer psykiska än fysiska i sitt 

sätt att såra andra då de använder sig av blickar, gester och ett verbalt språk (a.a.).  

Genom Gurian och Stevens (2004) resultat vill de uppmärksamma samhället, men 

framförallt lärarna, om att flickors och pojkars hjärnor ser olika ut och detta gör att 

inlärningen sker på olika sätt. De vill öka medvetenheten hos lärarna om flickor och 

pojkars olika inlärningsteknik för att på så sätt underlätta för lärarna i klassrummet 

att engagera och intressera eleverna genom olika metoder beroende på om de är 

pojkar eller flickor. En lärare i undersökningen säger att: 

“For years I sensed that the girls and boys in my classrooms learn in 

gender-specific ways, but I didn’t know enough to help each student 

reach full potential. I was trained in the idea that each student is an 

individual. But when I saw the PET scans of boy’s and girl’s brains, I 

saw how differently those brains are set up to learn. This gave me the 

missing component. I trained in male/female brain differences and 

was able to teach each individual child. Now, looking back, I’m 

amazed that teachers were never taught the differences between how 

girls and boys learn.” (Gurian& Stevens, 2004, s.21)  

Gurian och Stevens (2004) vill även påpeka att lärare måste bli medvetna om att 

flickor och pojkar lär sig på olika sätt och genom olika metoder.  Medvetenheten hos 

lärarna skulle leda till att elever kan ta till sig kunskap och lära sig på ett effektivare 

sätt (a.a.). 
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2.4 Dagens syn på pojkar och flickor i skolan 

Palmers (2010) studie påvisar att det finns gamla könsstereotypa föreställningar kvar 

i skolan och då inte minst inom matematiken. Hon förtydligar att idag ses den 

matematiska subjektiviteten som något som kan förändras hos människan över tid 

och där kunskap kan arbetas fram. Med subjektivitet menar Palmer (2010): 

”Matematisk subjektivitet, det vill säga hur man förstår sig själv och 

blir förstådd av andra i relation till matematik, formar i samspel med 

andra människor i det rum där matematik upplevs, diskuteras, 

kommenteras och utförs. De handlingar vi utför, hur vi samtalar med 

andra och hur andra tilltalar och bemöter oss i relation till 

matematikämnet, har följaktligen stor betydelse för hur matematisk 

subjektivitet konstitueras och upprätthålls. Det här synsättet innebär 

att många olika aktörer är medskapare av matematisk subjektivitet: 

handlingar, språk, kön/genus, kultur, fysisk miljö, ting, känslor, 

kroppsliga relationer, matematiska och lärande- och 

kunskapsteoretiska diskurser, influenser från media och politik med 

mera.” (Palmer, 2010, s.17) 

Karlsons (2003) resultat visar att gamla könsstereotypa föreställningar, där flickor är 

snälla och pojkar är tävlingsinriktade, fortfarande finns kvar i dagens skola. Karlson 

(2003) påvisar även att samhället i övrigt har utvecklats till ett mer jämställt samhälle 

där män och kvinnor hjälps åt med alla sysslor. I dagens skola däremot har denna 

utveckling avstannat och flickor får ofta agera som hjälpfröknar för att skapa lugn i 

klassrummet (a.a.). Odenbring (2010) förtydligar i sitt resultat att flickor används i 

klassrummet för att skapa lugn och ordning och placeras därför vid de pratiga och 

stökiga pojkarna. Det är förväntningar på flickor som gör att denna placering sker 

eftersom flickor förväntas av lärarna att vara lugna och kunna hjälpa de stökiga 

pojkarna till ordning i klassrummet då de används som stötdämpare (a.a.). 

Resultatet av Öhrns (1990) observationer och intervjuer är att pojkar syns mer i 

klassrummet än flickor. Pojkar ses även mer som individer än flickor, flickorna 

försvinner in i mängden och ses därför som en grupp flickor och inte en grupp 

individer (Öhrn, 1990). 

 

2.4.1 Provresultat i skolan 

Enligt Törnvalls (2002) resultat har det visat sig att skriftliga prov är det vanligaste 

sättet för lärarna att ta reda på var eleverna ligger kunskapsmässigt. Vanligast är att 

lärarna använder sig av prov där resultat kan visas i siffror då lärarna anser att det är 

ett enkelt sätt att läsa av elevens kunskap. Skriftliga prov anses vara den rättvisaste 

bedömningen av alla bedömningsformer i skolan enligt både lärare och elever. Det är 

på grund av de skriftliga provens bedömningspotential som lärare fortsätter att 

använda denna bedömningsmetod trots att lärare är medvetna om att elever blir 

stressade och lätt får ångest av skriftliga prov. Det har i undersökningen visat sig att 

flickor är mer stressade över matematikprov än prov i andra ämnen men det syns 

ingen signifikant skillnad i provresultat mellan kön i avhandlingens resultat 

(Törnvall, 2002). 

Enligt Skolverkets (2011) nationella prov i matematik i årskurs 3 går det att utläsa att 

det inte finns någon signifikant skillnad i resultat mellan pojkar och flickor (se figur 

1). Ser man till de närmsta åren och i årskurs 6 kan man inte heller utläsa någon 

signifikant skillnad. Nationella prov är prov som är riksöverskridande och som utförs 
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bland annat i grundskolan i årskurs 3 och 6. I årskurs 3 rör de nationella proven 

ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik. I årskurs 6 rör de 

nationella proven ämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska 

samt ett av ämnena inom de samhällsorienterande ämnena och ett ämne inom de 

naturorienterande ämnena (Skolverket, 2012).   

 
Figur 1. Procent elever i årskurs 3 som ej blev godkända på de nationella proven i matematik år 2011 

enligt Skolverket (2011) 

 

Däremot har Matteucci och Mignani (2011) genom en italiensk studie kommit fram 

till att det finns en signifikant skillnad mellan kön när det gäller 

matematikprestationer i Italien. De kom fram till att flickor har svårare att uppnå en 

godkänd nivå inom ämnet matematik (a.a.).  

 

2.5 Sammanfattning 

I detta kapitel har de teoretiska utgångspunkterna från tidigare forskning diskuterats. 

Att pojkar och flickor bemöts olika utifrån förväntningar har existerat under lång tid 

historiskt sett (se Hedlin, 2009, Dahlén, 2012, Palmer 2010).  Förväntningarna har 

skilt sig från tid och plats men det har ofta gjorts en skillnad mellan pojkar och 

flickor (Dahlén, 2012). Under det senaste århundradet har synen på flickor varit att 

de är ömtåliga, intresserade av sitt utseende, hem och barn. Synen på pojkar å andra 

sidan har varit att pojkar är bestämda, busiga, har hög begåvning och då främst inom 

matematik- och de naturorienterade ämnena. Pojkar har setts som den normala 

normen och har tillskrivits ett högre värde medan flickor har varit pojkars motsatser. 

Detta har lett till könskodning och könsmönster (se Hedlin, 2009, Dahlén, 2012, 

Palmer 2010). På senare år har man börjat fundera på om skillnaderna inte existerar 

mellan pojkar och flickor utan mellan individer (Hedlin, 2009).  

Förväntningar på pojkar och flickor skapas i den sociala gemenskapen och kan skapa 

hierarkier där pojkar befinner sig högre upp än flickor (Karlson, 2003). 

Förväntningarna lär vi oss redan som små barn från föräldrar, förskolepersonal och 

personer i omgivningen. Böcker filmer och tv:n påverkar även de (Dahlén, 2012). 
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I studier av hjärnan har det visat sig att flickor har lättare att minnas detaljer, lyssna 

och lära sig läsa och skriva samt är mindre impulsiva. Pojkar däremot har ett större 

rörelsebehov och behov av en konkret inlärning varav matematikämnet lämpar sig 

för pojkar medan de har svårare att använda sig av ord. Det här leder till att 

inlärningen för pojkar och flickor skiljer sig åt och att olika undervisningsmetoder 

behövs för att passa både pojkar och flickor (Gurian & Stevens, 2004). Andra säger 

att det inte finns skillnader mellan pojkar och flickor utan att det är förväntningarna 

som skapar pojkar och flickor (Dahlén, 2012). På de nationella proven i matematik i 

årskurs 3 kan man inte utläsa någon signifikant skillnad mellan pojkar och flickor 

(Skolverket, 2011).  

De gamla föreställningarna om pojkar och flickor lever kvar i vår nutid där dagens 

skola inte har hunnit med samhällets utveckling mot jämställdhet mellan flickor och 

pojkar. Flickor får ofta agera som hjälpfröknar och används för att skapa lugn i 

klassrummet (Karlson, 2003). 
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3 SYFTE 
 

Syftet med vårt examensarbete är att synliggöra manliga och kvinnliga 

föreställningar om pojkar och flickor, både medvetna och omedvetna, för att öka 

medvetenheten i dagens skola. Med hjälp av tidigare forskning vill vi se och jämföra 

hur forskningsresultaten stämmer överrens med skolans verksamhet och hur lärarna 

arbetar aktivt med detta ute i skolan.  

 

Frågeställningar: 

1. Ser grundskollärare och tidigare forskning en skillnad resultat- och 

beteendemässigt mellan pojkar och flickor i skolsammanhang? 

2. Hur arbetar lärarna aktivt ute i den svenska grundskolans tidigare år vid 

bemötandet av pojkar och flickor? 
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4 METOD 
 

I vår undersökning har vi valt att använda oss av intervjuer som metod för att 

inhämta kunskap om hur lärarna i skolans verksamhet ser och uppfattar vårt 

problemområde. För att komma i kontakt med verksamma lärare kontaktade vi dem 

via telefon, mail och frågade personligen.  

 

4.1 Förklaring av intervju som metod 

En intervju är ett samspel mellan två parter, mellan intervjuaren och respondenten. 

Intervju är en metod för att inhämta data och få information om det område som 

intresserar (Lantz, 2007). Vanligtvis är en intervju personlig där intervjuaren och den 

intervjuade träffas och utför denna metod för att insamla information (Patel & 

Davidsson, 2003).  

Det finns skillnader mellan en intervju och ett samtal. En intervju är en styrd dialog 

där den som intervjuar leder och styr dialogen. Intervjuaren måste även innan 

dialogen sker ha en bestämd riktning för dialogen för att få fram data som är av 

intresse (Lantz, 2007). Trost (2010) tar upp att samtalet i intervjun inte enbart sker 

verbalt utan även genom kroppsspråk som till exempel handrörelser och minspel.   

Vi har valt att använda oss av en öppen form av intervju som metod. En öppen 

intervju innebär att den tillfrågade är fri att förklara och resonera över ett 

problemområde. Intervjuaren får reda på hur respondenten ser på problemområdet 

och vad respondenten har för bild av verkligheten där problemet kan förekomma. 

Det som intresserar intervjuaren är det subjektiva i intervjun, alltså vad respondenten 

ser för mening och innebörd av problemområdet (Lantz, 2007). 

I en intervju är det viktigt att intervjuaren förstår vad respondentens uppfattning av 

ords betydelse är för att kunna analysera intervjun och få fram ett korrekt resultat 

(Trost, 2010). 

Det finns två slags studier, den kvantitativa och den kvalitativa. Beroende på 

frågeställningarna och det teoretiska perspektivet som har valts lämpar sig antingen 

den ena eller den andra metoden bäst. ”Om frågeställningen gäller hur ofta, hur 

många eller hur vanligt så skall man göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen 

däremot gäller att förstå eller att hitta mönster så skall man göra en kvalitativ studie” 

(Trost, 2010, s. 32). Både Patel och Davidsson (2003) och Trost (2010) tar upp att 

den kvalitativa intervjun ger större utrymme för respondenten att uttrycka sin mening 

i egna ord. 

Anledningen till att vi valt öppna intervjuer och inte enkäter, observationer eller 

strukturerade intervjuer är att vi vill få fram lärares bild av hur deras verklighet ser ut 

i skolan. Om vi hade valt enkäter så blir, enligt Lantz (2007), analysen begränsad och 

hade vi till exempel valt strukturerade intervjuer hade vi inte fått fram den 

tillfrågades bild av verkligheten (a.a.). Detta uppfattar vi som att enkäter och 

strukturerade intervjuer endast resulterar i kortare svar utan djup. 
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4.2 Etik  

Det är viktigt att den intervjuade blir informerad om det är en anonym intervju eller 

ej innan intervjun startar. Om det är en anonym intervju så ska personen bli 

informerad om att den blir avidentifierad och att det varken går att identifiera 

personen via namn eller nummer i examensarbetet (Patel& Davidsson, 2003).  

Även Vetenskapsrådet (2002) uppger att det ska finnas åtgärder för att inte personer 

ska kunna identifieras i forskningsarbetet. Det är även av vikt att informera 

respondenten om hur intervjun kommer att gå till, att respondenten när som helst kan 

avbryta samt att den som intervjuar tydligt uppger syftet med intervjun (a.a.). 

Vi har under intervjuerna utgått ifrån dessa uppgifter inom etiken för att 

respondenten ska få en tydlig information om hur intervjun kommer att gå till. 

Respondenten ska även känna sig trygg under intervjuns gång, det är inget förhör av 

kunskap som vi utför. 

 

4.3 Avgränsningar inom ämnet 

Enligt Svenska Akademiens ordlista (2011) är genus ett socialt kön som innefattar 

många olika släkten. Vi har valt att undersöka släktena pojkar och flickor och hur de 

skapas i bland annat sociala sammanhang.  

Vi har valt att enbart intervjua yrkesverksamma lärare, detta för att om vi även valt 

att intervjuat till exempel elever hade denna undersökning tagit för lång tid och blivit 

för bred. Att enbart intervjua lärare kan vi ha nytta av i vårt framtida yrkesliv genom 

att synliggöra de medvetna och omedvetna föreställningar som finns i skolan 

angående pojkar och flickor. 

Ytterligare en avgränsning vi gjort är att vi valt att ge ämnet matematik som ett 

exempel för att där se skillnader mellan pojkar och flickor. Det hade blivit för brett 

att ge exempel från flera ämnen såsom estetiska, fysiska och andra teoretiska ämnen. 

Anledningen till att vi valde ämnet matematik är att vi båda utbildar oss till 

matematiklärare och att vi hört förställningar om att pojkar traditionellt är bättre i 

matematik än flickor. Det vi vill ta reda på i detta examensarbete är om det finns 

någon sanning i påståendet. 

 

4.4  Undersökningsgrupp  

När vi planerade intervjumetoden hade vi en önskan om att respondenterna skulle 

vara yrkesverksamma i årskurserna 3-6 och innefatta minst två olika grundskolor. Vi 

ville även ha en blandning av män och kvinnor, blandade åldrar samt olika lång 

yrkeserfarenhet. Yrkesverksamma lärare i årskurserna 3-6 valde vi på grund av att vi 

utbildar oss inom dessa årskurser och för att få en mer samlad yrkesgrupp. 

Resonemanget vi hade var att när eleverna går i årskurs 3-6 har de formats och 

påverkats mer av samhället och skolan än när de går i årskurs 1. 

I vårt resultat har vi inkluderat två mindre grundskolor där vi utfört våra intervjuer. 

Skolorna har beteckningen X och Y och lärarna A, B, C, D, E och F på grund av att 

skolorna och lärarna ska vara avidentifierade och att det inte ska kunna gå att utläsa 

vilka lärare vi har intervjuat. Lärarna är alla av samma kön då det inte fanns någon 

manlig lärare som ville ställa upp för en intervju. De intervjuade är av blandad ålder 
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och har varit verksamma inom skolan olika länge, allt från några år till över 35 års 

erfarenhet. 

 

4.5 Databearbetning 

Intervjuerna spelades in med respondentens samtycke. Dessa intervjuer lyssnade vi 

noggrant igenom och skrev ned ordagrant vad som sagts. Sedan plockade vi ut det 

resultat ur intervjuerna som vi tyckte passade in under vår frågeställning och som 

fångade vår uppmärksamhet.  

 

4.6 Metodkritik 

Då det är första gången som vi gör ett examensarbete och använder oss av intervjuer 

som metod finns det självklart kritik mot vårt genomförande och metodform.  

Intervjuer såsom vi utfört dem kan leda till att antingen bli ett givande samtal där 

man får ta del av respondentens åsikter och erfarenheter. Det kan också leda till ett 

samtal där respondentens svar är svåra att tyda. Med våra begränsade erfarenheter 

inom denna metod var det svårt att leda tillbaka respondenten till ämnet och få dem 

att utveckla sina svar på ett naturligt sätt. 

Det som kan ske i en intervju är att respondenten ger de svar som den tror är det rätta 

och vad den förväntas säga, inte vad den egentligen tycker. Om vi utfört 

observationer kanske vi skulle kunnat synliggöra det omedvetna och hur lärarna 

beter sig i skolan. Observationer ansåg vi tog för lång tid och vår tid var begränsad. 

Tidsbegränsningen gjorde också att vi inte hade möjlighet att intervjua fler lärare 

från fler skolor. 

De två grundskolor som vi utförde våra intervjuer på ligger inom samma kommun 

och är mindre skolor. Kanske skulle vi fått annorlunda svar inom ämnet om vi utfört 

intervjuerna i olika kommuner och på större skolor. Informanternas könsfördelning 

kan även ha lett till ett missvisande resultat då föreställningar kan skilja sig mellan 

män och kvinnor.  
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5 RESULTAT 
 

Syftet med vårt examensarbete har varit att synliggöra kvinnliga och manliga 

föreställningar för att öka medvetenheten i dagens skola. För att synliggöra hur 

bemötandet av elever går till ute i verksamheten har vi utfört sex stycken intervjuer.  

I denna del redogörs resultatet av intervjuerna i de två grundskolorna. Utifrån de 

intervjuer som genomförts har vi nedan skrivit med citat ordagrant utifrån vad 

lärarna berättat och därför förekommer talspråk. Lärarna uttrycker tydligt i intervjuns 

början att de oftast pratar generellt om pojkar och flickor då det inte stämmer in på 

alla elever, det finns självklart undantag. 

 

5.1 Skillnad mellan pojkar och flickor 

De flesta lärarna är ense om att det är pojkarna som tar plats, är högljudda och pratar 

rakt ut och som får mest uppmärksamhet av lärarna. Flickor har visat sig ha en mer 

tillbakadragen roll och finner sig i detta, de gör inte lika stort anspråk på att synas 

och höras som pojkarna gör. Lärarna berättar att det finns väldigt många generella 

föreställningar mellan pojkar och flickor på skolorna och de beskriver det såhär: 

 

”Jag tycker att dom (pojkarna) blir mer uppmärksammade på nåt vis, 

att man får säga att nu lugnar du ner dig, var tyst, lägg ner pennan och 

så. Sånna saker tycker jag att jag säger mycket mer till pojkarna än 

flickorna.” (Intervjuperson B) 

 

”Alltså över lag är det ju det här lite klassiska att tjejerna är lite mer 

tysta än vad killarna är. Killarna tar lite mer plats ofta men jag tycker 

att det lite är på nåt vis uppgift som lärare att balansera det hela.” 

(Intervjuperson C) 

 

”Alltså generellt så….kan nog pojkar vara mer högljudda och ta lite 

mer plats även om dom kanske inte egentligen har svaret. …Tyvärr.” 

(Intervjuperson F) 

 

En lärare förtydligar att trots att pojkar och flickor har olika roller, som behöver 

tonas ner, ska man inte överdriva utsuddandet av gränserna mellan pojkar och 

flickor. 

 

”Det är väldigt olika roller, pojkar är pojkar och flickor är flickor, och 

jag tänker att det måste man vell få lov att va. Det tror jag aldrig att 

man ska försöka ändra på.” (Intervjuperson A) 

 

En lärare berättar att flickor tar för sig på ett helt annat sätt än pojkar: 
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”Tjejerna tar för sig egentligen på det sättet ändå att de vill lära sig 

och dom frågar och så men dom kanske inte är dom som räcker upp 

handen mest och uttrycker sig mest i klassrummet, men dom kanske 

skriftligen uttrycker sig väldigt mycket.” (Intervjuperson D) 

 

5.1.1 Ämnes- och resultatmässiga skillnader mellan pojkar och flickor 

Här var vi intresserade av att undersöka om lärare ser om det finns någon skillnad 

mellan pojkar och flickors betyg och resultat i de olika skolämnena. Lärarna pratade 

väldigt mycket om egna erfarenheter och föreställningar kring detta. En av lärarna 

uttryckte även att hon läst i tidigare forskning att flickor är bättre i vissa ämnen och 

att de ligger i framkant betygsmässigt.  Trots detta kunde lärarna inte se någon större 

skillnad mellan pojkar och flickor resultatmässigt. 

 

”Kanske tjejerna lite generellt har bättre betyg men inte så att det är 

någon extrem skillnad tycker inte jag, faktiskt.” (Intervjuperson D) 

 

”Nej alltså det tycker jag inte vi har både svaga killar och svaga tjejer 

och jätteduktiga killar och jätteduktiga tjejer.” (Intervjuperson E) 

 

Under intervjun framkom det även hur lärarna ser på skolämnena, om ett ämne 

passar bättre för flickor än pojkar eller vice versa. Här skilde skolorna sig åt då 

lärarna på skola Y ansåg att ämnena passade båda könen lika bra, men lärarna på 

skola X var eniga om att ämnet svenska var bäst ämnat för flickor. 

 

”Nej, det tycker jag inte. Nej så tror jag inte att det är.” 

(Intervjuperson F) 

 

”Svenska tycker jag är ett tjejämne. Skriva berättelser, dom skriver ju 

oftast författarlikt och målande och alltså killarna är oftast mycket mer 

kärvare i sitt språk, eller vad ska jag säga. Det känns, det kan jag ju 

inte veta men, att tjejer läser böcker och killar gör inte det så mycket 

och du kan se det i deras skrivande att de målar inte ut på samma sätt.” 

(Intervjuperson A) 

 

”Flickorna tar ju lite mer plats när det är just svenska och engelska när 

man ska prata och så då kommer ju dom upp lite mer kan jag tycka. 

Men annars SO är det nog lite mera pojkar, generellt sett. … Flickor, 

dom skriver mycket mer målande, … och är jätteduktiga på det här 

med målande uttryck och känslor. Läser mer böcker generellt sett.” 

(Intervjuperson B) 

 

En av lärarna ansåg att engelska passade pojkar väldigt bra och att pojkar ofta har 

med sig kunskaper inom det engelska språket till skolan till skillnad från flickor. 

 



15 

 

 

”En del pojkar kan vara väldigt skickliga i engelska. Det kan vara 

skillnad där kan jag tycka därför att dom spelar mycket. Många har 

mycket med datorer och så så dom kan vara rent jätteduktiga av att 

dom sitter och lanar eller att dom spelar över internet med andra och 

så. Så där kan nog vara en skillnad också tror jag. Att det är mer killar 

som man upplever har den engelskan som dom bara har med sig när 

dom bara kommer.” (Intervjuperson A) 

 

En lärare uttryckte att hon under lektionstid i klassrummet ser matematikämnet som 

ett flickämne. Detta för att flickor generellt visar större intresse för att lära sig, ses 

som duktiga, ordningssamma och jobbar på snabbt i matematikboken. Hon berättade 

att hon blev överraskad för ett tag sen när eleverna gjorde ett matematikprov och att 

det då var pojkarna som visade ett bättre resultat än flickorna. Hon såg detta som att 

pojkar har en väldig förmåga men att de inte visar något intresse av ämnet under 

lektionstid.  

 

”…när man sätter dom här eleverna på nåt prov där du kan mäta en 

förmåga så kan man ju verkligen se att dom där kan pojkarna vara 

bättre än flickorna. Man kan se förmågan fast i skolsituationen i 

klassrummet så tror man att flickan är duktig, väldigt duktig i matte 

men får en liten chock kanske och ser att hon har ju inte riktigt den 

matematiska förmågan som den killen har. För i klassrummet så visar 

sig ju flickan duktig och ordentlig och pojken är nöjd med liksom 

sådär men när man verkligen sätter uppgifter där man kan se vilka 

som sticker ut på ena eller andra hållet då är pojkarna rättså duktiga 

faktiskt fast dom inte visar det på samma sätt i klassrummet då.” 

(Intervjuperson B) 

 

5.2 Lärares bemötande gentemot elever 

De flesta lärare ansåg att de hade svårt att se om det fanns någon skillnad gentemot 

bemötandet av elever. Många svarade att det enklaste hade varit om någon studerat 

dem i någon undervisningssituation.  

 

”Alltså det är ju jättesvårt att veta, då skulle man ju ha någon som 

kollar av.” (Intervjuperson B) 

 

”Det gör man säkert utan att tänka på det, alltså det har man läst att det 

gör man ju.” (Intervjuperson E) 

 

”Jag tror många tänker på det att man inte ska göra någon skillnad 

men jag kan inte ge några specifika exempel så men däremot så skulle 

man ju vilja, man skulle ju vilja bli filmad själv i klassrummet 

nångång och se hur man själv är för man kanske bemöter helt olika 

som man inte tror att man gör.” (Intervjuperson C) 

 

Vi frågade även under intervjuns gång om lärarna kunde se någon skillnad över åren, 

det vill säga om lärarna bemöter eleverna olika beroende på om eleverna går i en 

årskurs 3 eller årskurs 6. Många av lärarna tyckte inte att de bemötte elever olika 
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beroende på elevernas ålder. Det var endast en av lärarna som ansåg att lärare gör 

detta men att det inte har något med könsperspektivet att göra. 

 

”Jag tänker kön så vet jag inte men man är vell annorlunda om man 

har en trea än om man har en sexa som lärare det kan jag ju säga, att 

jag faktiskt kan se det för har jag haft en sexa som jag går ut med och 

så har det hänt ibland att jag har fått gått ner till en tre-fyra sen för att 

följa och då kan jag tycka att, … man, jag då är man annorlunda i 

början.” (Intervjuperson B) 

 

5.2.1 Yrkesverksamma lärares erfarenheter av bemötande av pojkar och flickor under 

åren 

De lärare som vi har intervjuat har alla varit yrkesverksamma under flera år. Lärarna 

har därför erfarenhet av bemötandet av eleverna under flera års tid. Uppfattar lärarna 

att bemötandet av elever har förändrats eller om det ser likadant ut idag som för 

några år sedan. Svaret på detta såg olika ut:. 
 

”Ja det tror jag alltså … det var ju inte så över huvudtaget när jag 

började på 70-talet, då tänkte man ju inte alls så att man behandlade 

dom olika eller med kön. Den diskussionen fanns ju inte, den har ju 

kommit upp mer och mer nu så det har ju blivit stor skillnad.” 

(Intervjuperson B)  

 

”Nej jag kan inte påstå det är ju många som säger det var bättre förr.” 

(Intervjuperson D) 

 

5.3 Aktivt arbete på skolan   

En av våra frågeställningar till detta examensarbete är om lärarna arbetar aktivt på 

skolorna vid bemötande av pojkar och flickor. Ska bemötandet vara lika eller olika? 

Det fanns inte mycket arbete kvar på skolorna när det gäller detta område. För några 

år sedan fanns det ett större arbete men det har försvunnit mer och mer. Lärarna var 

också eniga om att tiden för sådant här arbete inte räcker till. 

 

”Alltså att man ska försöka tänka att man inte ska försöka använda 

vissa kommentarer till vissa barn utan att alla ska få nån gång att höra 

jag har en fin tröja eller att jag är fin i håret oavsett om man är kille 

tjej eller vad man har för stil eller vad som helst.” (Intervjuperson D) 

 

”Vi har ju pratat lite ibland att vi skulle, alltså att någon skulle vara i 

klassrummet och kolla lite hur vi agerar utan att, men det har vi 

liksom inte kommit dit, det ska finnas tid och planering för allting och 

så och sådär. Jag tycker nog inte att vi har kommit så djupt på det 

faktiskt.” (Intervjuperson B) 

 

”Ja det var väldigt på tapeten ett tag var det det, nu har det inte varit 

det på ett bra tag så att vi har jobbat aktivt just med det mer än att vi 
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givetvis ska bemöta tjejer och killar lika alltså, sen kanske… jag 

tycker det här i bemötande ska ha, dom ska ju ha samma 

förutsättningar och samma rättigheter och så vidare men ibland kan 

man inte bemöta i precis  likadant och det kan ju vara från barn till 

barn också man måste bemöta på olika sätt för att de har olika behov, 

är olika individer. Jag tror ändå att vi tänker på det fast vi pratar inte 

så mycket aktivt om det för vi hade en bok som vi läste om som en 

studiecirkel och diskuterade och så där ett tag men nu är det inte lika 

mycket på tapeten faktiskt.” (Intervjuperson C) 

 

En lärare berättade att de för några år sedan hade haft ett projekt som de kallade för 

flugan på väggen. Det innebar att det fanns en annan pedagog i klassrummet som 

studerade lärarens agerande och bemötande mot eleverna. Pedagogen som studerade 

läraren i klassrummet studerade inte enbart bemötandet av elever utan även lärarens 

egna frågeställningar angående sin undervisning, kroppsspråk med mera.  

 

Genom intervjuerna visade det sig hur lärare arbetar för att pojkar och flickor ska få 

lika mycket talutrymme i klassrummet. Främst menade lärarna att de fick lyfta fram 

och hjälpa flickorna att synas och höras lite mer än pojkarna och att de lade väldigt 

mycket arbete på detta. 

 

”Jobbet man gör i fyran är att lyfta flickorna jättemycket så dom tar 

för sig och att dom inte finner sig i att vara tysta utan att dom säger 

ifrån. … Det är så, det gäller att få tjejerna att säga vad dom tycker 

och att dom ska våga. Jag tänker att det är hela deras liv det handlar 

om. Det handlar inte om någon fånig skola utan det handlar om en 

självkänsla i livet.” (Intervjuperson A) 

 

”Tjejer får man ofta, visst det finns ju alltid nån som tar lite utrymme, 

men tjejer får man ju ofta försöka lyfta och få fram, att man får hjälpa 

dom lite på traven att våga lite mer.” (Intervjuperson F) 

 

En av skolorna arbetade med tjej- och killsnack där eleverna blev indelade i 

könstillhörande grupper. Detta gjorde lärarna för att eleverna skulle få diskutera 

sådant som var av intresse. Lärarna ansåg att i könstillhörande grupper vågar 

flickorna ta för sig mer och ta upp problem som uppstått som de inte hade vågat ta 

upp i helklass. Detta arbete var för att stärka sammanhållningen mellan eleverna, 

mellan tjejer och tjejer, killar och killar, men även mellan tjejer och killar då tjejerna 

genom dessa samtal stärks och vågar mer. 

 

5.4 Sammanfattning 

Genom de intervjuer som genomförts har det framkommit att lärare generellt kan se 

en skillnad mellan pojkar och flickor men att skillnader mellan individer är större. De 

intervjuade är eniga om att flickor generellt är tystare och behöver hjälp att lyftas 

fram och ta plats i klassrummet. Pojkar däremot ses av de intervjuade som de som tar 

plats, syns och är högljudda i klassrummet.  
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Hälften av de intervjuade ansåg att flickor har en fördel inom ämnet svenska då de 

kan använda sig av fler ord och skriva målande berättelser, pojkar däremot har 

kärvare och mindre målande berättelser. 

Det framkommer i intervjuerna att det förekommit aktivt arbete ute i verksamheten 

då det gäller bemötandet av pojkar och flickor från lärarnas sida. Tidigare har det 

arbetats med studiecirklar och projekt som flugan på väggen men dessa arbeten har 

avtagit. Många av de intervjuade uttrycker en önskan om att själva bli observerade i 

klassrummet för att synliggöra omedvetna beteenden men att tiden för detta inte 

räcker till.  
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6 DISKUSSION 
 

Vårt syfte med det här examensarbetet har varit att synliggöra om det finns 

omedvetna och medvetna föreställningar om pojkar och flickor ute på skolorna. 

Finns det någon forskning som rättfärdigar dessa föreställningar? Vi har även lagt 

vikt vid hur man arbetar ute i verksamheten vid bemötande av pojkar och flickor. 

Ska man bemöta pojkar och flickor lika eller olika? Utifrån tidigare forskning 

genomförda intervjuer har vi bildat oss en uppfattning om hur föreställningar skapats 

och om de lever kvar i dagens skola.  

I vårt examensarbete har vi tagit fasta på Sigmund Freuds ena struktur i hans 

psykoanalytiska teori vilket är överjaget. Överjaget påverkas av förväntningar och 

normer i samhället och påverkar individen.  

Genus är ett socialt kön (Svenska Akademiens ordlista, 2011). Vi har tolkat detta 

som att det är omgivningen som skapar det sociala könet och som ger det dess 

föreställningar.  

Nedan har vi kopplat samman intervjuer med tidigare forskning inom ämnet och tagit 

med egna funderingar och erfarenheter. Våra frågeställningar försöker vi få svar på 

genom löpande text under rubrikerna Skillnader mellan pojkar och flickor i 

skolsammanhang, Aktivt arbete ute i verksamheten vid bemötande av pojkar och 

flickor i skolan. Avslutningsvis tar vi upp våra funderingar kring fortsatt forskning. 

 

6.1 Skillnader mellan pojkar och flickor i skolsammanhang 

Enligt tidigare forskning, av bland annat Karlson (2003) och Öhrn (1990) har det 

visat sig att pojkar är de som tar mest plats och syns mest i klassrummet. Flickor 

håller sig mer i bakgrunden och syns och hörs inte lika mycket som pojkarna gör. 

Detta kan leda till en hierarki i klassrummet där pojkarna intar en högre position än 

flickorna (a.a.). Dessa föreställningar och förväntningar lever fortfarande kvar i 

skolan vilket visade sig genom de intervjuer av lärare som genomförts. Intervjuerna 

stämmer överrens med forskningen då lärarna berättade att det är pojkarna som syns 

och tar plats i klassrummet medan flickorna håller sig tysta i bakgrunden. 

Intervjuperson C håller med men tydliggör att det är lärarens uppgift att förändra 

denna situation och att balansera upp klimatet så att pojkar och flickor får lika 

mycket utrymme till att synas och höras i klassrummet. Även våra egna erfarenheter 

talar generellt för att det är pojkar som får mest talutrymme i klassrummet och de 

som har ett större behov av att synas och höras till skillnad från flickor.  

Enligt både forskning och genomförda intervjuer har det visat sig finnas en skillnad 

mellan pojkar och flickor och hur de agerar i skolan. Intervjuperson A anser sig se en 

skillnad mellan pojkar och flickor men hon nämner att det är något som inte ska tas 

bort helt och hållet. Pojkar ska få vara pojkar och flickor ska få vara flickor. Vi tolkar 

intervjuperson A som att utrymmet i klassrummet ska vara lika mellan flickor och 

pojkar och att hierarki mellan elever inte ska existera. Däremot ska man inte 

överdriva att göra pojkar till flickor och flickor till pojkar utan flickor ska få vara 

flickor och pojkar ska få vara pojkar. 
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Flickor har lättare för att skriva än vad pojkar har och flickorna uttrycker sig därför 

enklare genom skrift (Intervjuperson D). Enligt forskning har flickor enklare att lära 

sig att läsa och skriva. Pojkar däremot har ett större behov av konkret inlärning som 

gör att matematik lämpar sig bättre för pojkar (Gurian & Stevens, 2004). Svenska ses 

av hälften av de intervjuade lärarna som ett ämne som lämpar sig bättre för flickor. 

De anser att flickor generellt skapar mer målande berättelser än pojkar. Våra egna 

erfarenheter talar för att flickors berättelser är mer innehållsrika och 

verklighetsbaserade. Pojkars berättelser är oftast kortare och innehåller mer krig, 

våld och död och de har svårare att föra en röd tråd genom berättelsen. Vad gäller 

pojkars kunskaper i matematik är det bara en intervjuperson som nämner att trots att 

pojkar inte är lika aktiva på lektioner som flickor så påverkar det inte pojkars 

provresultat (Intervjuperson B).  

Enligt den italienska studien som Matteucci och Mignani (2011) har gjort kan man se 

en signifikant skillnad inom matematikprestationer mellan pojkar och flickor där 

pojkar har lättare för att uppnå en godkänd nivå än flickor. I de svenska nationella 

proven i matematik syns ingen signifikant skillnad mellan pojkar och flickor 

(Skolverket, 2012). Detta fick oss att fundera kring om man har olika syn och 

föreställningar på pojkar och flickor i Italien jämfört med i Sverige och hur 

föreställningar om hur pojkar och flickor ska vara kan påverka elevernas resultat. 

Kan föreställningar vara en faktor till resultatet i studien? Hade resultatet blivit ett 

annat om Matteucci och Mignani hade utfört sin studie i Sverige då föreställningar 

skiljer sig åt mellan länder och kulturer (Dahlén, 2012). Det är därför enligt vår åsikt 

svårt att jämföra resultat mellan länder.  

Enligt Freuds (Jerlang, 2008) psykoanalytiska teori påverkas individen av de normer 

och värderingar som finns i samhället. Blir det för mycket press på individen och 

överjaget hos individen kan det ha en negativ effekt på individens utveckling och 

kunskapsinlärande. Förväntningar på att flickor är på ett sätt och att pojkar är på ett 

annat sätt har funnits i flera hundra år (Dahlén, 2012). Flickor och pojkar lär sig från 

tidig ålder genom sociala situationer hur de ska förhålla sig till varandra (Öhrn, 

1990). Förväntningar och föreställningar på pojkar och flickor lever kvar i skolan 

(Karlson, 2003), även Palmer (2010) påvisar att könsstereotypa föreställningar lever 

kvar i skolan. År 1990 gjorde Öhrn en studie som visade att det fanns föreställningar 

på pojkar och flickor som stämmer överrens med dagens forskning. Enligt oss visar 

detta att arbetet med att minska föreställningar om pojkar och flickor i 

skolsammanhang under 20 års tid inte har lett till en så stor förändring. Våra tankar 

kring föreställningar är att samhället förändras snabbare än skolan. Gamla 

föreställningar lever kvar inom skolans väggar och har svårt att bryta sig loss. En 

annan syn på att det inte skett någon förändring på 20 års tid kan vara att det 

verkligen finns skillnader mellan pojkar och flickor där föreställningarna är 

berättigade.  

Gurian och Stevens (2004) påvisar att det finns skillnader i pojkars och flickors sätt 

att lära. Därför finns det olika metoder som är bättre lämpade för det ena eller det 

andra könet. Medvetandegörandet för lärarna leder till effektivare kunskapslärande 

hos eleverna (a.a.). Palmers (2010) studie däremot visar att det finns större skillnader 

mellan individer än mellan pojkar och flickor. Det är främst inom matematiken som 

hon förtydligar att kunskapsinhämtande inte är något medfött och bestämt utan det 

kan förändras över tid (a.a.). Vi är mer inne på Palmers linje där individen står i 

centrum och att det finns fler skillnader mellan individer än mellan pojkar och 
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flickor. Utifrån Palmer anser vi att olika undervisningsmetoder lämpar sig för olika 

individer och inte för antingen pojkar eller flickor. 

I våra intervjuer var det endast kvinnliga lärare som intervjuades. En fundering vi har 

är om resultatet hade blivit annorlunda om det varit både kvinnor och män som 

intervjuats och svarat på våra frågeställningar. Detta tycker vi att läsaren ska ta 

hänsyn till när examensarbetet läses. Män och kvinnor kanske inte har samma 

föreställningar då de växt upp utifrån olika föreställningar från omgivningen. 

Ytterligare en fundering vi har är att vi till största del endast lyckats hitta kvinnliga 

köns- och genusforskare. Var finns alla manliga forskare och hade resultatet sett 

annorlunda ut? Manliga forskare kanske hade gett en annan insynsvinkel än vad de 

kvinnliga gett eftersom vi växer upp med olika föreställningar. Föreställningarna kan 

även spegla av sig i forskningen. 

 

6.2Aktivt arbete vid bemötandet av pojkar och flickor i skolsammanhang 

Utifrån de intervjuer som genomförts i vår studie har det framkommit att det inte 

finns så mycket aktivt arbete ute i verksamheten. I studien framgick även att det för 

några år sedan fanns ett mer aktivt arbete med jämställdhet och bemötande av pojkar 

och flickor. De arbetssätt som har använts ute i verksamheten har varit studiecirklar 

där lärarna har diskuterat frågor kring jämställdhet och bemötande av pojkar och 

flickor utifrån en bok. Det har även använts ett projekt som kallas flugan på väggen. 

Projektet innebär att lärare blir studerade i klassrummet utifrån egna frågeställningar.  

Lärarna ser positivt på arbetet vid bemötandet av pojkar och flickor men att varken 

tid eller resurser till sådant arbete räcker till idag. De berättar att de försöker 

behandla alla lika men att de är medvetna om att omedvetna handlingar som är svåra 

att identifiera förekommer. Det är inte tiden vid bemötandet av pojkar och flickor 

som inte räcker till utan tiden till synliggörandet av omedvetna föreställningar som 

inte räcker till. 

En av skolorna arbetar idag med könsuppdelade grupper där pojkar och flickor får 

diskutera över sådant de har funderingar kring. Detta arbete är schemalagt och kom 

till genom önskemål från eleverna. Här arbetar man med att stärka individen och 

sammanhållningen i klassen så att alla ska våga ta utrymme i klassrummet. Jämn 

fördelning av utrymme i klassrummet arbetas aktivt med i båda skolorna. De 

intervjuade tar upp att ett viktigt arbete är att lyfta och stärka tysta flickor att ta plats 

i klassrummet.  

Våra egna erfarenheter kring aktivt arbete ute i verksamheten vid bemötandet av 

pojkar och flickor har varit få. Vi har ofta hört önskemål om att bli observerade i 

klassrummen för att synliggöra omedvetna handlingar och föreställningar. Tiden för 

sådant arbete är som sagt en avgörande faktor.  När vi har varit ute på 

verksamhetsförlagd utbildning har lärarna varit positiva till att ha ett par extra ögon i 

klassrummet vilka kan kritiskt granska deras undervisning och bemötande av elever. 

Utifrån granskningen kan lärarna sedan föra diskussioner om det som hänt i 

klassrummet. Vi har själva blivit filmade och granskade under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar och har med oss positiva erfarenheter kring detta. 

När man granskar det filmade synliggörs sådant som man inte är medveten om och 

som man kan arbeta vidare med.  
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Vi har inte hittat någon tidigare forskning som stödjer arbetet ute i verksamheten vid 

bemötandet av pojkar och flickor. Våra egna erfarenheter och intervjuerna visar ändå 

på att det görs försök till att bemöta elever lika men att omedvetna handlingar spelar 

in.  

 

6.3 Fortsatt forskning 

I vårt examensarbete har vi haft till syfte att få fram om det finns föreställningar om 

pojkar och flickor i skolan. Vi valde att ge exempel på matematikämnet för att 

avgränsa oss. Om intresse för fortsatt forskning skulle uppkomma kan det fokuseras 

på andra ämnen inte enbart teoretiska utan även estetiska och fysiska ämnen. 

Intervjuerna gjordes enbart utifrån synen av hur yrkesverksamma lärare ser på 

frågeställningarna i detta examensarbete. Även detta skulle kunnat utvecklas då det 

kan ses från elevens synvinkel men även andra personers perspektiv inom 

skolverksamheten. För att komplettera vår metod skulle även observationer kunnat 

genomföras och vara av intresse för ett utökat och mer pålitligt resultat. Ett annat 

intresseområde som hade varit intressant att undersöka är om det finns någon 

skillnad mellan mindre och större skolor då vi enbart varit på mindre skolor och 

utfört våra intervjuer.  

Det mesta av vår bakgrund och den forskning som använts kommer ifrån Sverige. 

Det hade kunnat vara intressant om det kunnat jämföras forskning från olika länder 

och se om resultaten hade skilt sig åt.  

 

6.4 Sammanfattning och slutsats 

Avslutningsvis har vi utifrån vår metod och bakgrund uppmärksammat att tiden är en 

avgörande faktor för möjligheten att arbeta med synliggörandet av bemötandet av 

pojkar och flickor. Att tiden inte räcker till anser vi är viktigt att förändra för att 

lägga fokus på rätt saker i skolan, bland annat på förståelsen av pojkar och flickors 

olika beteenden. Använder man tiden till rätt arbeten frigörs ännu mer tid vilket kan 

leda till en effektivare inlärning hos eleverna samtidigt som läraren kan fokusera på 

eleverna, bemötandet i klassrummet och elevernas utveckling. Om arbetet ska 

fungera ute i verksamheten krävs ett stort engagemang från alla parter i skolan. 

Intervjuerna har resulterat i att lärarna ute i verksamheten inte ser någon signifikant 

skillnad mellan pojkar och flickor när det gäller resultat i provsituationer. Däremot är 

de flesta lärare överrens om att beteendet mellan pojkar och flickor skiljer sig åt. Vi 

är inte förvånade över resultatet då det är ungefär samma uppfattning som vi fått med 

oss ifrån våra verksamhetsförlagda utbildningar.      

Till sist vill vi utifrån vårt examensarbete säga att det inte går att avgöra vad som är 

rätt eller fel i bemötandet av pojkar och flickor. Som exempel kan nämnas att Gurian 

och Stevens (2004) resultat påvisar att det finns skillnader mellan pojkar och flickor 

och att undervisningsmetoderna skall skiljas åt för att för att största möjliga 

kunskapsutveckling ska kunna ske. Palmers (2010) subjektivitetsprincip däremot 

skiljer inte mellan pojkar och flickor utan individen är det viktiga och kunskap kan 

arbetas fram oavsett kön. Oavsett vilken syn man har på pojkar och flickor är det 

viktigt, enligt oss, att lärare är medvetna om vilka föreställningar som existerar och 

vilken ståndpunkt man har som lärare för att ge eleverna bästa möjliga 



23 

 

 

förutsättningar. Då genus skapas i det sociala samspelet blir det en spiraleffekt där 

gensteorin skapar föreställningar och föreställningar skapar genus. 
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Bilaga 1 

Intervjupunkter 

Pojkar och flickor 

 utrymme i klassrummet 

 agerande, beteende och inställning 

 resultat och betyg 

 begåvning 

 inlärningssätt och undervisningsmetod 

 aktivt arbete 

 tid 


