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Abstrakt 

__________________________________________________________________ 
 

Författarnas namn: Sandra Ansheden, Sandra Bengtsson 

Titel: Hur lärare interagerar med sina elever ur ett könsperspektiv 

Engelsk titel: How teachers interact with their students from a gender perspective 

_____________________________________________Antal sidor: 39________ 
 

Syftet med detta arbete är att få en uppfattning om huruvida pedagoger interagerar lika eller 

olika med sina elever utifrån ett könsperspektiv. För att uppnå denna fördjupade förståelse 

observeras tre pedagogers beteende i olika lärandesituationer, men med samma barngrupp.  

Med andra ord är det de berörda pedagogernas beteende och bemötande gentemot eleverna 

som undersöks och inget fokus läggs på eleverna. De metoder som används under studiens 

gång är av etnografisk karaktär då dessa är de bäst lämpade metoderna för att ta reda på hur 

verkligheten, i detta fall skolan där undersökningarna görs, faktiskt ser ut. Detta sker genom 

observationer samt kompletterande intervjuer för att få en klarare bild av hur pedagogerna i 

fråga tänker angående jämställdhet. Den kvalitativa aspekten av jämställdhet, som är i fokus 

under detta arbete, innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter när det kommer till saker i vår vardag. Observationerna resulterar i tabeller som 

visar hur ofta en pedagog gör si eller så gentemot pojkar respektive flickor. Resultatet visar 

bland annat att pedagogerna själva inte tror att de gör någon skillnad mellan pojkar och 

flickor men att de gör detta på ett eller annat sätt. Pedagogerna ger till exempel pojkarna fler 

verbala tillsägelser i jämförelse med flickorna och resultatet visar även att det sker fler 

dialoger mellan pojkarna och lärarna. Flickorna i sin tur får  höra sitt namn sägas från 

pedagogen färre gånger än pojkarna och de får inte heller lika mycket uppmuntran om att ta 

egna initiativ. 

Nyckelord: bemötande, flickor, interaktioner, kön, pedagog, pojkar 

__________________________________________________________________ 
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1. Inledning/ bakgrund 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, 

och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet. (Skolverket 2011:8) 

Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, går det 

alltså att utläsa att alla elever ska behandlas lika oavsett vilket kön de tillhör. Att som lärare 

arbeta för en jämställd skola är därför av essentiellt värde för eleverna, men frågan är om detta 

krav levs upp till i verkligheten. Behandlas och bemöts alla barn lika ute på skolorna oavsett 

könstillhörighet? Fokus på detta arbete är därmed att undersöka om lärare bemöter elever 

olika eller lika beroende på om de är pojkar eller flickor.  

Att detta undersöks beror på att vi tidigare läst om andra genusrelaterade ämnen i tidigare 

kurser på Linnéuniversitetet och vi nu vill fördjupa oss ytterligare.  Vi anser också att det är 

av stor vikt för vårt kommande yrkesliv att lära oss om hur relationen kan te sig mellan lärare 

och elev, vilket också påverkat val av ämne. Något vi också förstått är att det kan finnas en 

stor mängd litteratur skriven om ämnet som vi kan använda som hjälp, exempelvis i delen 

gällande tidigare forskning. 

 

När vi, i ett senare skede, gjorde våra efterforskningar i skriven litteratur stötte vi i boken 

Gensperspektiv i skolan av Franck (2007) på olika påstående som handlade om genus. 

Författaren menar att man ofta kan interagera olika med människor beroende på vilken 

könstillhörighet de har. Dessa påståenden inspirerade oss när vi gjorde vårt 

observationsschema och skulle bestämma oss för vilket beteende vi skulle undersöka hos de 

berörda lärarna i deras interaktion med eleverna i olika klassrumssituationer. Vi valde ut de 

påståendena som vi ansåg var väsentliga och formulerade om dem så att de skulle passa in på 

vår studie och med vårt syfte. Dessa fjorton punkter finns att läsa vidare om i 5.1. Val av 

metod – Observationer.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur olika lärare, under olika typer av lektioner, bemöter en och samma 

elevgrupp utifrån ett könsperspektiv. Detta för att få en fördjupad förståelse för ämnet kön 

och genus och hur verkliga lärandesituationer kan te sig och ifall det görs någon skillnad från 

lärarens håll i interaktionen mellan dem själva och pojkar respektive flickor. Det vill säga 

studera om alla barn bemöts lika eller ej, oavsett kön. För att uppnå denna fördjupade 

förståelse kommer lärares beteende i klassrummet, under en dag, att observeras, kritiskt 

granskas, sedan analyseras och diskuteras i efter hand. Detta ska ske med hjälp av följande 

frågeställning i åtanke:  

- Hur ter sig dialogen/interaktionen mellan pedagog och elev i klassrummet utifrån ett 

könsperspektiv? Blir flickor respektive pojkar bemötta/besvarade på samma eller olika 

sätt och får de lika eller olika mycket utrymme av läraren i klassrummet? 

Det kommer också att ske kompletterande intervjuer med de berörda pedagogerna med syfte 

av att få en inblick ifall de har ett medvetet jämställdhetstänk. 

 

3. Tidigare forskning 

3.1. Lärares uppfattning gällande olika beteende gentemot könstillhörighet 

Einarsson (2003) tar i sin avhandling, Lärarens och elevers interaktion i klassrummet, upp en 

studie som Worralls och Tsarna genomförde 1987, som handlar om hur lärare själva uppfattar 

sitt beteende gentemot sina elever. Resultatet i denna studie visar att de berörda lärarna själva 

inte anser att de gör någon generell skillnad när det kommer till interaktioner mellan de olika 

könen när de får den frågan men att verkligheten visar något annat. Lärarnas egen uppfattning 

om hur de beter sig gentemot eleverna stämde alltså inte överens med det som Worrall och 

Tsarna fick fram när de observerade hur lärarna faktiskt agerade. Alla de lärare som blev 

intervjuade i studien påpekade att de uppmuntrar lika stor del flickor som pojkar att engagera 

sig i diverse klasskrumsinteraktioner men att observatörerna kunde se ett annat mönster som 

inte stämde överens med det lärarna underströk. Det som Worrall och Tsarna istället kunde 

konstatera var att pojkarna i högre grad blev involverade i kommunikationssituationer än 

flickorna. De kom även fram till att lärarna lät pojkarna få mer talutrymme och de oftare lät 

just pojkarna vara mer aktiva i sina försök när det kom till att visa att de ville få ordet, utan att 
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kommentera på det. När lärarna, i efterhand, fick en chans att förklara varför de behandlade 

eleverna olika beroende på kön blev deras respons att de trodde att det berodde på att pojkarna 

inte var lika skolanpassade som flickorna och att man måste ta hänsyn till detta i sin 

kommunikation. Lärarna påpekade alltså att mycket av den interaktionen som skedde mellan 

lärare och pojkar handlade om att stötta och hjälpa att komma vidare och var mer av en 

ordningsmässig karaktär. Vidare menade lärarna i denna studie att denna typ av interaktioner 

inte alltid hade en positiv inverkan på klassrumsatmosfären och att den tid som behövdes 

läggas på dessa former av kontakter med pojkarna tog resurser från flickornas behov av att få 

hjälp och stöttning gällande ämnesrelaterad kunskap.  

 

3.2. Skillnader när det kommer till vilken slags uppmärksamhet 

I flera studier som Einarsson (2003) tar upp i sin avhandling Lärares och elevers interaktion i 

klassrummet visar resultaten att lärare riktar mer uppmärksamhet åt pojkarna än åt flickorna i 

klassrummet. Däremot har forskarna, som har gjort dessa undersökningar, inte samma 

förklaringar och teorier om varför det är på detta vis. De hävdar detta med olika grad av 

säkerhet och vissa påstår att skillnaderna snarare är till flickornas fördel. En specifik 

forskningsstudie som Einarsson (2003) tar upp är en metaanalys som Kelly genomförde 1988 

där 81 tidigare studier inkluderades och där syftet var att undersöka om det var några 

könsskillnader i klassrumsinteraktioner. Resultatet av Kellys analys visade att flickorna var 

underrepresenterade i interaktionen mellan elev och lärare oavsett om det var eleverna själva 

eller läraren som tog initiativen till själva interaktionen. När det gäller resultaten som handlar 

om uppmuntran och beröm så visade dem att det inte var någon avsevärd skillnad hur de blev 

fördelade mellan pojkar och flickor. Det som däremot denna metaanalys visade var att 

flickorna inte fick ta emot lika mycket kritik som pojkarna. Det som kritiken handlade om var 

hur eleverna betedde sig i klassrummet och där var alltså pojkarna överrepresenterade i dessa 

negativa interaktioner. Kellys analys visade även att flickorna i lägre utsträckning fick 

möjlighet att svara på de frågor som lärarna ställde trots att de var mer aktiva än pojkarna när 

det gällde att räcka upp handen och därmed visa att de ville delta i kommunikationen. 

Gällande denna fråga, som handlar om att komma till tals i klassrummet, blir Kellys tolkning 

den att flickorna själva vill delta i klassrumsinteraktionerna i samma utsträckning som 

pojkarna men att det är lärarna som ansvariga för denna obalans som råder då de inte låter 

dem göra det. 
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4. Teori 

4.1. Vad som menas med jämställdhet 

Hedlin (2006) menar att man måste klargöra hur begreppet jämställdhet ska tolkas innan man 

kan uttala sig i frågor som gäller detta då alla med största sannolikhet inte har samma 

uppfattning vad ordet innebär redan från början. Begreppet jämställdhet har nämligen, enligt 

Hedlin (2006), både en kvalitativ och en kvantitativ dimension. Utifrån den kvantitativa 

aspekten kan exempelvis någon uttala sig på följande sätt: På den här skolan går det lika 

många pojkar som flickor och det innebär att vår skola är jämställd eftersom 

könsfördelningen är jämn. Om man ser på den kvalitativa aspekten av jämställdhet innebär 

det att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter när det 

kommer till saker som sker i vår vardag. Att se jämnställdhet på detta vis, alltså ur den 

kvalitativa aspekten är även något som Jalmert (2011) poängterar är viktigt för att samhället i 

stort ska kunna bli mer jämställt än vad det är i dagens läge.  

Det har länge varit den kvantitativa aspekten som har varit i fokus när det kommer till 

diskussionerna kring jämställdhet i skolan men att det i takt med ökad kunskap kring detta 

ämne har blivit den kvalitativa dimensionen som fått en mer avgörande roll när det kommer 

till skolans jämställdhetsarbete och allas lika villkor.  

 

4.2. Samhällets normer och värden 

Den process som innebär att barn och unga tar till sig och anpassar sig till samhällets 

förutbestämda normer, värden, beteendemönster och föreställningar kallas för socialisation. 

Under sin uppväxt lär man sig att fungera som en medlem i samhället genom att ta till sig 

attityder, uppfattningar, regler och så vidare som man får projekterat mot sig, både från sin 

nära omgivning såsom föräldrar, nära släktingar, kamrater och så vidare men även från 

samhället i stort som exempelvis massmedia. En annan avgörand aspekt gällande 

socialisationen handlar om de förväntningar, krav och normer som tilldelas än automatiskt 

beroende på om man föds som en pojke eller som en flicka och som succesivt kommer att 

uppfattas som sanna och självklara (Thornberg, 2006). Thornberg (2006) menar alltså att 

samhället har en förutbestämd syn på vad som anses vara ett normalt beteende baserat på 

vilket kön man tillhör och att samhället även tar dessa typiska egenskaper för givet hos 

individen. Svaleryd (2002) är inne på samma sak som Thornberg (2006) och påpekar att 
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många människors vardagsföreställningar om flickor är att de är ofta snälla, hjälpsamma, söta 

och en så kallad hjälpfröken inom skolans värld. Pojkar är däremot mer dominerande, aktiva 

och kräver mycket uppmärksamhet i skolan enligt samma tillfrågade grupp. Detta kan 

resultera i en inre kamp hos de individer som bryter mot de traditionella könsmönster som 

finns. 

 

4.3. Kön eller genus? 

Gannerud (2001) menar att ordet genus främst används när det kommer till våra 

föreställningar som handlar om hur människor beter sig i olika kulturella och sociala 

sammanhang. Hur genus ter sig kan därmed vara olika beroende på plats, tid och rum. Dock 

bygger ofta dessa genusrelaterade förställningar på vad som anses manligt respektive 

kvinnligt. Kön handlar däremot om ”den bilogiskt givna delen av identiteten” (Forsberg 

2002:3). Dock poängterar Forsberg (2002) att begreppen genus respektive kön kan tolkas på 

flera olika sätt även om de ovan nämnda är bland de vanligaste. Ofta innefattas även det 

biologiska könet i begreppet genus. Då detta arbete fokuserar på hur lärare behandlar pojkar 

respektive flickor kommer därmed begreppet kön användas framför genus.  

 

4.4. Traditionella könsmönster? 

Svaleryd (2002) menar att lärare och pedagoger, generellt sätt, ägnar mer tid åt att hjälpa 

pojkar än flickor i olika lärandesituationer. Genom sina studier fick Svaleryd nämligen fram 

att det finns en slags underliggande känsla, från pedagogens sida, som gör att de agerar på 

detta vis för att de anser att pojkarna annars kan göra något impulsivt och utåtagerande som 

stör hela gruppen, om de inte får omedelbar uppmärksamhet och hjälp. Det här påstådda 

utåtagerande beteendet är något som pedagogerna vill undvika i största möjligaste mån, vilket 

ofta leder till att lärarna vill tillmötesgå pojkarna genom att ge dem hjälp direkt, innan de 

hinner ställa till något. De tillfrågade pedagogerna i studien förväntar sig även att pojkarna 

kommer att vara mer fysiska och ha ett större rörelsebehov än om de jämförs med flickorna. 

Pojkarna får alltså i större utsträckning tillåtelse att springa eller gå omkring i klassrummet, 

vicka på stolen och så vidare, medan flickor stöter på kravet från vuxna att vara mer lugna och 

inte ha behovet av att vara uppe och röra på sig lika mycket som pojkarna. De här oskrivna 

och osagda reglerna leder omedvetet till att pojkarna tillåts att spela en mer avgörande roll i 
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klassrummen än den som flickorna har då pedagogerna på ett visst sätt signalerar att det är 

okej för pojkarna att göra lite som de vill. När pedagogerna tillmötesgår pojkarnas behov av 

att bli tillfredsställda meddetsamma signalerar de vuxna att pojkarna har makt och att 

flickorna på samma gång kommer i andra hand och inte är lika viktiga. Genom denna process 

vidmaktshålls de könsmönstren, som är av mer gammalmodiga och icke av jämställd karaktär. 

 

4.5. Förklaringar till en eventuell olik behandling 

En förklaring till var varför pojkar ofta dominerar klassrumsinteraktionerna skulle kunna vara 

den att lärarna i fråga helt enkelt låter dem göra det för att det är så det alltid har sett ut 

(Einarsson 2003). Detta med uppbackning från forskarna J. French och P. French studier som 

genomfördes 1984 och som Einarsson (2003) nämner i sin avhandling. Det påståendet 

påpekar alltså att lärarna spelar en avgörande roll när det kommer till de könsskillnader som 

finns i klassrummen, i och med att samhället har skapat traditionella beteendemönster för 

pojkar respektive flickor som lärarna inte försöker bryta eftersom de bland annat låter 

pojkarna ta mer plats. Vidare betonar Einarsson (2003) att hur mycket uppmärksamhet 

eleverna får inte enbart beror på vilket kön eleverna har, utan att det även finns en annan 

dimension som, i detta fall, kallas för synliga respektive osynliga barn, vilket alltså också har 

en betydande roll när det kommer till interaktionerna och fördelningen av talutrymmet. De 

synliga barnen är de som påkallar uppmärksamhet genom att bland annat gå runt i 

klassrummet och/eller ofta låter sin röst göras hörd. De osynliga barnen påkallar däremot 

ogärna uppmärksamhet av sin omgivning och håller sig under radarn genom att inte ställa 

många frågor eller räcker upp handen när frågor ställs, det vill säga att de knappast märks fast 

att de finns där.  Einarsson (2003) påpekar att det givetvis finns barn representerade i båda 

grupperna av båda könen men att flertalet studier visar att det är fler pojkar som tillhör 

kategorin synliga barn och att det är flest flickor som representerar de osynliga barnen. 
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5. Metod 

Detta arbete utgår från en etnografisk ansats då fokus ligger på hur lärare agerar gentemot sina 

elever ur ett socialt respektive kulturellt perspektiv (Nationalencyklopedin 2013). För att ta 

reda på detta, utifrån den valda frågeställningen, kommer insamling av data ske med hjälp av 

observationer och intervjuer med tre lärare. Intervjuerna blir därmed kvalitativa då dessa är 

till för att få en ökad förståelse till varför en lärare gör si eller så gentimot sina elever. 

Observationerna kommer också att vara kvalitativa i den bemärkelsen att respondenterna 

antecknar, efter hand, specifika saker som läraren exempelvis gör eller säger. Observationerna 

ämnas även att mynna ut i tabeller som visar på hur ofta en lärare agerar på ett visst sätt 

gentemot pojkar respektive flickor. På så sätt blir observationerna även kvantitativa, det vill 

säga att informationen som inhämtas under observationerna kvantifieras (Dahmström 2011). 

För att få en ytterligare förståelse för ämnet kommer även information hämtas från tidigare 

forskning.  

 

5.1. Val av metod – Observationer  

Insamlingen av data sker först och främst med hjälp av observationer. Detta för att se, i 

praktiken, hur lärare agerar gentemot sina elever och på så sätt ta reda på hur verkligheten 

förhåller sig till arbetets frågeställning och syfte. För att dokumentera dessa iakttagelser 

används ett observationsschema med fjorton punkter att fylla i varefter läraren agerar på ett 

visst sätt mot pojkar/flickor eller till alla i elevgruppen. Dessa punkter valdes ut med hjälp av 

boken Gensperspektiv i skolan (Franck 2007) . Påståenderna författaren skriver om i denna 

bok formulerades om med vår studie och med vårt syfte i åtanke. Dessa punkter är följande: 

Läraren: 

- Ger beröm 

- Ger tillsägelse 

- Höjer rösten 

- Ger någon ordet efter handuppräckning 

- Ger någon ordet som inte räckt upp handen medan andra har gjort detta 

- Ställer en fråga direkt till någon utan handuppräckningsmomentet och utan att ha ställt 

en fråga till hela klassen 

- För en dialog/ett meningsutbyte på minst 5 meningar med någon 
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- Frågar: har du/ni förstått? 

- Ber någon att ta egna initiativ på ett eller annat sätt 

- Kallar någon vid namn 

- Låter någon stå jämte och vänta på sin tur fast han/hon redan hjälper någon annan 

- Låter någon prata rätt ut, utan tillsägelse 

- Ger tillsägning/tillrättavisande med hjälp av kroppsspråket men utan ord 

- Går fram till någon utan att han/hon räckt upp handen 

 

Då observationerna skall vara så bra som möjligt görs en provobservation innan de riktiga 

observationerna för att säkerställa att observationsschemats kvalité och utformning är bästa 

möjliga, det vill säga att observationsschemat kunde revideras till det bättre innan de riktiga 

observationerna äger rum, till exempel genom att förtydliga punkterna. Efter 

provobservationen sker även en diskussion/intervju med läraren som har iakttagits under 

observationen där det diskuteras vad som var bra respektive mindre bra med observationen 

och vad som kan göras bättre till den riktiga observationen.  

Provobservationen äger rum på en skola och med en lärare i årskurs fyra som, demografiskt 

sett, ej har en relation till den skola som insamlingen av data kommer att äga rum på. På så 

sätt är det sannolikt att information om arbetets tema ej kommer att spridas vidare från lärare 

till lärare. För att få en så trolig data som möjligt kommer nämligen inte det aktuella ämnet 

presenteras innan observationerna för respektive lärare. Att detta väljs att göras beror på att 

lärarna inte aktivt skall tänka på att göra si eller så under observationstillfällena utan istället 

agera så pass naturligt som möjligt.  

Observationen går till som så att observatörerna förhåller sig relativt passiv till omgivningen 

Fokus ligger nämligen på att observera och samtidigt dokumentera vad som händer och sker i 

miljön runtomkring utan att själv agera alltför mycket mot lärare och elever och på så sätt 

störa deras interaktioner (Eliasson 2010).  För att dessa elever inte skall känna obehag av att 

bli observerade kommer en presentation göras där eleverna, i klarhet, får reda på att det inte är 

de som kommer att observeras utan att det endast är hur och vad lärarna gör som undersöks. 

Lärarna i fråga har även gett tillåtelse till observationer och intervjuer innan dessa äger rum.  
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5.2. Val av metod - Intervjuer 

För att komplettera den dokumentationen som görs under observationerna kommer intervjuer 

med respektive lärare att göras för att se om lärarna har ett medvetet tankesätt gällande hur 

pojkar respektive flickor blir bemötta i klassrummet. På så sätt får de en chans att förklara 

vidare varför respektive lärare agerade på ett visst sätt i en viss situation och så vidare.  

För att försäkra oss om att alla frågor som vi har för avsikt att ställa kommer med under 

intervjuerna används ett intervjuschema. Även andra frågor kommer att tas upp, beroende på 

respondentens svar och hur denne reagerat på tidigare intervjufrågor (Björklund & Paulsson 

2010). 

Intervjuerna kommer, givetvis med tillåtelse av respondenterna, att spelas in. Intervjuerna 

spelas in med dubbla inspelningsenheter som en extraåtgärd ifall någon av dessa enheter mot 

förmodan inte skulle fungera korrekt under intervjuerna (Ruane 2010). Varför dessa intervjuer 

spelas in beror på att fokus då kan läggas på samtalet i sig och inte på att få ner allt som sägs 

direkt på papper, det vill säga att dokumentera intervjun skriftligt. Att inspelningar görs beror 

också på att man som intervjuare skall kunna ha ett material att gå tillbaka till. På så sätt kan 

det som sägs avlyssnas flera gånger för att tolkas och analyseras på ett fördjupat plan och på 

så vis förhindra missförstånd (Eliasson 2010, Björklund & Paulsson 2010). Respondenterna 

har även lämnat samtycke att bli citerade ordagrant. Dock är lärarna i detta arbete 

anonymiserade och kommer att benämnas som Pedagog A, Pedagog B och Pedagog C.  

För att få en avslappnad intervjumiljö har två av intervjuerna skett i ett avskilt rum som 

respondenterna själva valt. Att vikt läggs vid detta beror på att den yttre miljön är viktig för 

att en intervju skall bli så bra som möjligt (Ekholm 2009). För att ytterligare säkerställa den 

lugna intervjumiljön sätts mobiltelefoner, som används som inspelning, på ljudlöst innan 

respektive intervjuer. Ekholm (2009) menar också att respondenterna respektive intervjuare ej 

bör känna tidspress. Intervjutillfällena har därmed, i samråd, bestämts under tillfällen där 

ingen av parterna känner denna stress. Då tidsbrist råder för Pedagog C har denna lärare 

istället valt att svara på intervjufrågorna via e-post.  

I slutet av intervjuerna med Pedagog A respektive Pedagog B avslöjas det exakta ämnet, det 

vill säga att det som observeras har med kön och genus att göra. Tidigare har lärarna endast 

vetat att observationerna och intervjuerna kommer handla om lärarnas interaktion med 
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eleverna men inte det exakta ämnet. Tanken är nämligen att respondenterna skall agera så 

naturligt som möjligt under observationerna och intervjuerna, utan tänka exakt på vad som 

kommer att fokuseras på. På så sätt blir svaren, liksom utfallet av observationerna, 

förhoppningsvis så trovärdiga som möjligt jämfört med om respondenterna hade vetat det 

exakta syftet och ämnet från början. Det skall dock tilläggas att trots att inte hela arbetets 

tema presenterats för gällande lärare i förväg vill de fortfarande ställa upp i detta arbete.  

 

5.3. Urval 

Urvalet sker genom ett så kallat snöbollsurval, det vill säga att man utgår från de man känner 

till och har möjlighet att få tag på (Dahmström 2011). Detta innebär att flera skolor som, 

geografiskt sätt, är lätta att ta sig till har kontaktats. I sin tur valdes den skola som först gav 

gensvar och positiv respons gällande observationerna och intervjuerna. På så sätt finns ingen 

avsikt att till exempel välja en klass med en elevgrupp som bland annat innehar en viss ålder, 

en viss fördelning av pojkar respektive flickor eller om läraren har ett visst kön och så vidare. 

Det är därmed tre kvinnliga lärare som kommer observeras och intervjuas. 

Däremot görs provobservationen med en elevgrupp och deras lärare som känner en av 

författarna. Detta på grund av tillgängligheten och att denna lärare gärna vill ställa upp. 

 

5.4. Etik 

Då observationerna gäller lärarnas agerade och inte elevernas kommer elevernas föräldrar inte 

att tillfrågas gällande dessa observationer. Däremot informeras både föräldrar och elever 

angående vår intension att hälsa på dem ett visst datum och en viss tid, vilket givetsvis sker 

innan observationerna.  

Lärarna som observeras och intervjuas kommer att vara anonyma, något dessa får reda på 

innan observationstillfällena och intervjutillfällena. Detta är värt att poängtera då syftet med 

observationerna inte är att stämma av ifall de berörda lärarna gör rätt eller fel, utan att dessa 

tillfällen istället ska fungerar som en möjlighet att samla in material att sedan analysera 

(Codex 2013). Det skall heller inte vara möjligt att lärarna på något sätt tar skada av att vara 

med i denna studie. Det vill säga att det som sägs under intervjuerna, eller under 

observationerna, inte skall kunna identifieras. Genom att vara anonyma kan respondenterna, 
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förhoppningsvis, känna sig trygga och därefter våga berätta vad de vill utan att deras yrke 

eller privatliv skulle kunna ta skada (Ruane 2010). 

 

5.5. Metodkritik 

För att ta reda på hur pojkar respektive flickor i en elevgrupp blir behandlade särskiljs dessa i 

observationsschemat. Detta schema utgår alltså från vem som gör vad utifrån ett 

könsperspektiv. Tallberg (2006) menar att denna uppdelning mellan pojkar respektive flickor 

är problematiskt då detta lätt kan leda till könsstereotyper där det lätt antas att pojkar 

respektive flickor är på ett visst sätt och att läraren agerar därefter. Detta innebär att även om 

flickor och pojkar skulle kunna få olika resultat i observationsschemat beror detta resultat 

troligtvis inte bara på om barnet är en flicka eller pojke utan också om hennes eller hans klass, 

etnicitet och kultur.  Detta kommer givetvis beaktas under arbetets analys då andra faktorer 

kan spela roll varför en lärare, eventuellt, agerar olika mot pojkar än flickor och vice versa. 

Då arbetet fokuserar på kön och inte genus ser vi däremot denna metod som den bästa, det vill 

säga att utgå från barnens kön och hur lärarna agerar utefter detta.  

Val av metod i form av observationer kan även kritiseras. Bryman (2011) menar exempelvis 

att det är viktigt att observatörerna är överens om hur beteendet under observationerna 

kommer att kodas, den så kallade interbedömarreliabiliteten. Då detta är viktigt för datans 

reliabilitet klargör vi detta sinsemellan innan genomförandet av observationerna. På så sätt 

minskar tvetydigheten och det som registreras under observationstillfällena blir så pass 

korrekta som möjligt. Även den så kallade intrabedömarreliabiliteten är viktig att tänka på för 

att få en sådan korrekt observation som möjligt. Denna reliabilitet handlar om att människor 

kan agera olika i olika miljöer, det vill säga att samma lärare kan agera olika beroende på 

barngrupp och vad för typ av lektion denna eller denne har. Att observera hur olika lärare 

agerar är alltså ett effektivt sätt att analysera och se hur de beter sig gentemot sina elever men 

det som måste poängteras att deras agerande kan skilja sig beroende på omgivningens miljö 

(Bryman 2011). Bryman (2011) menar också att risken finns att en människa agerar 

annorlunda om han eller hon vet om att han/hon blir observerad. För att undvika detta 

problem i möjliga mån som det går väljer vi att först avslöja arbetets exakta syfte efter 

observationer och intervjuer. På så sätt minimeras risken att deltagarna, det vill säga de som 

blir observerade, beter sig annorlunda än de vanligtvis skulle ha gjort. 



16 
 

För att komplettera dessa observationer används intervjuer, vilket Bryman (2011) menar är en 

bra metod att använda sig av om man exempelvis vill ha information om attityder, värderingar 

och åsikter, med mera. På så sätt är intervjuer en bra metod för att få en djupare förståelse för 

varför lärarna beter sig på ett visst sätt i en viss situation och så vidare. Att använda intervju 

har dock sina svårigheter, till exempel att det som sägs kan kodas fel. För att undvika detta 

spelas intervjuerna in och kan därmed lyssnas på flera gånger för att öka möjligheterna att 

avkoda svaren på bästa möjliga sätt.  

För att få ytterligare förståelse för ämnet används även tidigare forskning och teorier som ett 

stöd. Svårigheter som kan uppstå kan vara att hitta sådan sekundärdata som består av en hög 

validitet, vilket vi  givetvis beaktar i detta arbete. Därför väljer vi noggrant ut sådana data som 

vi anser vara trovärdig. Positivt med detta, menar Bryman (2011) är att denna sekundärdata  

då ofta är av god kvalité. 

 

6. Resultat 

I denna del presenteras det empiriska material som samlats in genom observationer och 

intervjuer. Observationerna bygger på hur lärarna, till en och samma klass, handlar gentemot 

eleverna under en av klassens skoldagar. Detta sker med hjälp av ett observationsschema som 

stöd samtidigt som anteckningar förs. Intervjuerna, i sin tur, kompletterar observationerna och 

svarar på varför lärarna gjort som de gjort i olika situationer. Dessa intervjuer används också 

som underlag för att förklara lärarnas tankesätt som kretsar kring kön, genus och jämställdhet 

inom skolväsendet.  

 

6.1. Observationer  

Klassen, som använts i denna studie, består av tolv flickor och nio pojkar. Cirka 57 % av 

eleverna är alltså flickor och 43 % pojkar. Dessa elever går i en åldersintegrerad klass vilket, i 

detta fall, innebär att eleverna går i årskurs fyra respektive årskurs fem. Under den dag som 

observationerna äger rum får dessa 21 elever möta tre olika lärare. Två klassföreståndare och 

dels deras idrottslärare. Dessa tre lärare är kvinnor och har alla arbetat länge inom skolan. 

Klassens klassföreståndare kommer härnäst att kallas för Pedagog A respektive Pedagog B. 

Idrottsläraren namnges som Pedagog C.   
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Dagen börjar kl. 7.55. med att Pedagog A och Pedagog B håller i en morgonsamling med alla 

eleverna i en ring. De berättar om dagen och om vad som komma skall. Eleverna får också 

tydlig information om att de skall bete sig som vanligt och att det är lärarna som kommer att 

observeras, inte eleverna. 

 

Kl. 8.05. delas klassen upp mellan Pedagog A och Pedagog B. Elva flickor och sju pojkar 

följer med Pedagog A till ett annat klassrum. Här får eleverna läsa tyst i sin läsebok. På grund 

av lektionens utformning, att eleverna skall läsa tyst för sig själva, sker inte någon större 

dialog mellan elever och lärare. Dock måste Pedagog A, vid ett tillfälle, säga till en flicka att 

vara tyst då hon stör de andra barnens läs ro. Läraren säger då ”schyy” och kallar flickan vid 

namn. Vid ett senare tillfälle säger Pedagog A till igen för att få en annan flicka att vara tyst. 

Detta görs genom att pedagogen använder sitt kroppsspråk och sätter pekfingret för munnen. 

Under lektionen kommer en elev fram till Pedagog A och säger att hon skulle göra ett prov. 

Läraren svarar med att det var bra att hon blev påmind och ger beröm genom att använda 

flickans namn.   

 

Samtidigt, kl. 8.05., följer resterande tre elever med Pedagog B för att arbeta med ett program 

på datorn. En av dessa elever är en flicka och de två andra är pojkar. Eleverna får beröm 

medan de arbetar. En av pojkarna får exempelvis höra ”vad det gick smidigt och bra, 

perfekt!”. Flickan får dock beröm något mer än pojkarna. Flickan får bland annat höra 

”fortsätt sådär, du är jätteduktig” och ”åh vad du var duktig” och Pedagog B kallar eleven vid 

namn. Under lektionen går Pedagog B runt mellan eleverna och för en dialog. Detta sker med 

alla tre eleverna. Pedagog B kallar även en av pojkarna vid namn vitt ett tillfälle. Flickan får 

höra sitt namn två gånger, en av gångerna då hon får beröm.  

 

Kl. 8.25 avslutas de båda lektionerna och nya konstellationer av elever uppstår. Fem flickor 

och sex pojkar följer med Pedagog A till det ena klassrummet. Under denna lektion håller 

läraren i en lektion i läsförståelse. Här låter läraren flickor få ordet tio olika gånger, antingen 

genom att de själva räckt upp handen eller att läraren frågar dem. Detta sker fyra gånger med 

pojkarna, alltså ungefär häften så många gånger som flickorna, procentuellt, får svara. Tre 

pojkar och tre flickor får ordet genom att prata rätt ut. 
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Under denna lektion får sex elever beröm. Fyra av dessa är flickor och två är pojkar. I denna 

elevgrupp får därmed, procentuellt, fler flickor än pojkarberöm. Vid ett tillfälle får en pojke 

en tillsägelse.  

 

Eleverna får, vid denna lektion, höra sitt namn ofta. Både pojkarnas och flickornas namn 

används nio gånger av läraren. Pojkarnas namn används därmed, procentuellt, något mer 

frekvent än flickornas. Elevernas namn används till exempel när läraren frågar om en flicka 

kommer ihåg en viss sak ”kommer du ihåg” och nämner namnet efteråt. Pedagog A använder 

också namn då en pojke skall få göra en annan uppgift än de andra i klassen ”vet du vad”, och 

nämner namnet, ”du ska få göra en annan sak”.   

 

Under tiden, det vill säga från kl. 8.25. har Pedagog B lektion med resten av eleverna. Denna 

grupp består då av sju flickor och tre pojkar. Här får eleverna arbeta med rättstavning, främst 

som eget arbete. Alla pojkarna får någon form av beröm, en eller flera gånger, till exempel 

genom att läraren säger ”bra!”. En av pojkarna får även beröm genom en glad min och en 

high five. En annan pojke får beröm genom att läraren säger ”vad glad jag blev” och ger 

eleven en high five. En av flickorna får beröm då hon städat upp efter sig ”bra att du städar 

efter dig”.  

 

Förutom beröm får flera av pojkarna tillsägelser. Bland annat handlar en av tillsägelserna om 

att eleven i fråga skall sitta propert på sin stol. En av flickorna får också tillsägelse. Pedagog 

B använder då elevens namn för att tydliggöra att tillsägelsen gäller just henne. En andra 

flicka blir också tilltalad med sitt namn, då i ett positivt syfte. 

 

Under lektionen händer det också att en och samma pojke blir tilltalad med sitt namn sju 

gånger, främst vid tillsägningar. Vid ett enstaka tillfälle säger Pedagog B till alla i klassen att 

vara tysta. Lite senare, under lektionen, får två elever, en pojke och en flicka, följa med en bit 

bort. Där förs en dialog över elevernas text gällande en berättelse. Pedagogen påpekar att 

texten som de skrivit inte var den bästa de kunde åstadkomma, men att de skall få en ny 

chans. 

 

Under lektionen sker flera dialoger mellan elev och Pedagog B. Vid 13 tillfällen är dessa 

dialoger mer än fem meningar långa. Sex av dessa konversationer är mellan pojke och lärare 

och sju av dessa är mellan flicka och lärare. Pojkarna får alltså, i genomsnitt, föra en sådan 
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dialog med läraren två gånger per elev under denna lektion då elevgruppen består av tre 

pojkar och sju flickor. Flickorna får i genomsnitt ha en sådan dialog med sin lärare en gång 

per elev under lektionen. Vid dessa tillfällen, då dessa dialoger utbyts, sätter sig pedagogen, 

oftast, bredvid eleven. 

 

Pedagog B går även runt mellan eleverna och hjälper dem samtidigt som de arbetar, både till 

dem som räcker upp handen och B hjälper även dem som går fram till pedagogen där denna 

befinner sig för tillfället. Det kan också observeras att läraren, spontant, går fram till andra 

elever och kollar över hur det går för dem. 

 

När klockan blir 8.50. byter lärarna elevgrupp med varandra. Pedagog A håller då i 

läsförståelse med en ny grupp, det vill säga de som ännu inte haft detta. Samma gäller för 

Pedagog B som då håller i rättstavning med resterande elever. 

 

Nu har Pedagog A en elevgrupp med tre pojkar och sju flickor. Vid 19 tillfällen under denna 

lektion får flickorna ordet efter handuppräckning, det vill säga att flickorna får ordet efter 

handuppräckning cirka 2,7 gånger per person. Pojkarna får ordet två gånger efter 

handuppräckning, det väll säga cirka 0,7 gång per person. Dock får alla, pojkar som flickor, 

ordet någon gång under lektionen då han eller hon inte räcker upp handen samtidigt som 

andra elever räcker upp handen och velat svara. Det händer också fyra gånger för pojkarna 

och fem gånger för flickorna att de får en fråga som var direkt riktad till honom eller henne. 

Procentuellt, av andelen pojkar respektive flickor i elevgruppen, är det därmed fler pojkar som 

får en direkt fråga jämfört med flickorna. Under lektionen får även klassen som helhet beröm, 

en flicka får en tillsägelse och fyra gånger händer det att pedagogen utbyter en dialog med 

minst fem meningar. Detta sker en gång med en pojke och två gånger med flickor. Vid fyra 

tillfällen låter Pedagog A elever prata rätt ut utan tillsägelse. Två av dessa är pojkar och två av 

dessa är flickor.  

 

Samtidigt som Pedagog A har lektion har Pedagog B lektion med den andra elevgruppen, det 

vill säga med fem flickor och sex pojkar. En flicka och en pojke får beröm under lektionen. 

Pojken får beröm genom att få en high five. Tre av pojkarna får också verbala tillsägelser vid 

olika tillfällen. Dessa tillsägelser består bland annat av meningar såsom ”kan du vara en 

skolpojke”, med syfte om att pojken i fråga skall sitta ordentligt. Pedagog B får också, vid ett 

par tillfällen, ge tillsägelser till hela gruppen. Då syftar tillsägelsen på att många ropar 
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pedagogens namn. Istället vill pedagogen att eleverna skall lära sig att räcka upp handen och 

vänta på sin tur.  

 

Under denna lektion utbyter även Pedagog B många dialoger med minst fem meningar med 

eleverna, ibland med enskild elev och ibland med flera elever samtidigt, då många arbetar i 

grupp. Många gånger tilltalas eleverna med deras namn, både neutralt och i negativ 

bemärkelse. När det gäller neutralt handlar det om att pedagogen vill att en elev exempelvis 

skall komma till henne. När det gäller tilltalande med barnens namn i en negativ bemärkelse 

gäller det ofta en tillsägelse. Pedagogen använder även namn för att berätta vem som skall 

arbeta med vem. 

 

När dessa parallella lektioner är slut, kl. 9.15., får eleverna rast. Eleverna börjar igen kl. 9.40. 

och har då idrott med Pedagog C.  

 

Under idrottslektionen med Pedagog C är alla eleverna i klassen med förut en pojke som 

glömt idrottskläder. Denne pojken sitter istället och tittar på. De aktiva eleverna på lektionen 

är då åtta pojkar och tolv flickor. Flickorna utgör då 60 % av klassen och pojkarna 40%. 

Under denna lektion får pojkar tillsägelser tolv gånger verbalt och en gång med 

kroppsspråket. Verbala tillsägelserna är till exempel ”det var det dummaste, seriöst” eller ”näe 

du”, gällande en pojkes användning av en svordom. Lite senare, under tiden då barnen leker 

en uppvärmningslek, trillar en pojke över en madrass. Pedagogen skrattar vänligt och frågar 

då hur det gick.   

 

Flickorna får tillsägelse färre gånger, två gånger jämfört med pojkarnas tolv under denna 

idrottslektion. Förutom detta sker en tillsägelse till alla flickorna vid ett tillfälle ”flickor, rör 

på er”. Vid fem tillfällen ger pedagogen beröm till hela klassen och vid ett tillfälle får en 

pojke beröm. Vid tre tillfällen får flickor prata rakt ut, då utan tillsägelse. När pedagogen 

ställer frågor till klassen och vissa räcker upp handen, får fyra flickor respektive två pojkar 

svara som inte räckt upp handen. Under denna lektion användas pojkarnas namn 31 gånger 

och flickornas namn 25 gånger. Eleverna får alltså, i genomsnitt, höra sitt namn cirka 2,1 

gång per elev som flicka och 3,9 gång per elev som pojke under denna lektion.   

 

Efter denna lektion, det vill säga kl. 11.15., har eleverna lunch. Denna äts tillsammans med 

Pedagog A och Pedagog B. Efter lunchen får eleverna ha rast till och med kl.12. då eleverna, i 
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helklass, har en lektion som handlar om hälsa. Denna hålls huvudsakligen av Pedagog B 

samtidigt som Pedagog A närvarar.  

 

Under denna lektion får eleverna beröm i helklass och vid ett tillfälle får en pojke en klapp på 

axeln då han gjort något bra. Tillsägelserna blir desto fler. En pojke får tillsägning med hjälp 

av kroppsspråket då läraren lägger sin arm på elevens axel. Tre pojkar får verbala tillsägelser. 

Till exempel säger en pojke till Pedagog B ”jag föraktar dig just nu”, och läraren svarar med 

”inget sådant prat”. Vid fyra tillfällen får flickorna tillsägelser verbalt och vid ett tillfälle sker 

en tillsägelse med kroppsspråk. Det händer även vid flera tillfällen att hela klassen blir 

tillsagd och vid ett tillfälle blir tre flickor gemensamt tillsagda genom att Pedagog A säger 

”schyy flickor”. 

 

Vid denna lektion får fem flickor svara då de räckt upp handen medan en pojke får svara då 

denne får en direkt fråga till sig. Vid några tillfällen sker även en dialog mellan lärare och 

elev. Ofta sker detta till gruppen där eleverna sitter, det vill säga till några pojkar och flickor 

samtidigt. Vid tre tillfällen blir pojkar tilltalade med sitt namn. För flickorna händer detta två 

gånger.  

 

Ungefär 35 minuter senare, kl. 12.35. får barnen ha redovisning med sitt hälsoarbete. Detta 

sker i halvklass. Sex flickor och en pojke redovisar i ledning av Pedagog A. Under denna 

redovisning blir flickornas namn sagda fem gånger medan pojkens två. Det är alltså överlag 

en ganska jämn fördelning jämfört med antal pojkar respektive flickor i elevgruppen. Under 

elevernas redovisningar får flickorna ordet nio gånger, antingen för att de räcker upp handen 

eller att de blir tillfrågade. Detta sker två gånger med pojken i gruppen. Procentuellt får alltså 

pojkarna, som i detta fall är en, ordet två gånger och flickorna får i genomsnitt ordet 1,5 gång 

under detta tillfälle. Vid denna redovisning får pojken en tillsägelse. Ingen av flickorna får 

detta.   

 

Samtidigt, kl. 12.35., har övriga elever, det vill säga sex flickor och åtta pojkar redovisning 

med ledning av Pedagog B. Här får pojkarna tillsägning fyra gånger. En av gångerna gäller 

det att en elev inte ska riva sönder sitt papper och läraren säger att ”det får man inte göra”. 

Vid ett tillfälle får en flicka tillsägelse ”rätt skall vara rätt, inget fusk här inte” och vid ett 

annat tillfälle ger läraren en tillsägelse åt en grupp med två pojkar och en flicka med sitt 

kroppsspråk.    
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Kl.13. är lektionen slut och eleverna går ut på rast. Lektionerna återgår kl. 13.15. och Pedagog 

A ansvarar då för en matematiklektion för eleverna i klassen som går i fjärde klass som består 

av sju flickor och fyra pojkar. Pojkarna får ordet efter handuppräckning nio gånger och 

flickorna sju. Däremot får tio flickor ordet utan handuppräckning och pojkarna sex gånger. 

Det händer tre gånger att en flicka får ordet direkt riktat till sig. Flickorna får därmed ordet 

cirka 3,3 gång per elev under lektionen och pojkarna 3,75 gång per elev. Dock går läraren runt 

efter genomgången och pratar med alla elever. En dialog med minst fem meningar sker nio 

gånger mellan lärare och pojke och sju gånger mellan lärare och flicka och med tanke på 

elevantalet som, som sagt är sju flickor och fyra pojkar så blir ju resultatet att pojkarna får ha 

en dialog med Pedagog A minst två gånger per elev medan flickorna, om de har tur, få ha det 

en gång per elev. 

 

I positiv mening använder Pedagog A flickornas namn två gånger och pojkarnas namn sju 

gånger under denna lektion. När det gäller tillsägelse används ett pojknamn en gång och ett 

flicknamn en gång. Förutom detta blir pojkar tillsagda fyra gånger och en flicka blir tillsagd 

en gång. Även hela elevgruppen blir tillsagda gällande att de skall vara försiktiga och 

varsamma om matematikmaterialet. Vid två tillfällen ber läraren flickor ta ett eget initiativ 

genom att svara ”ja, det kan man ju fundera över” på frågan ”varför står det både femhörning 

och pentagon?”. Vid ett annat tillfälle svarar läraren med ”prova”.   

 

Parallellt med Pedagog A:s lektion, kl. 13.15., Håller Pedagog B i en bildlektion med de 

elever från klassen som går i årskurs fem, förutom en pojke som är iväg på annat. Av dessa 

elever är fem flickor och fyra pojkar.   

 

Under lektionen får fyra pojkar och två flickor beröm. Klassen får också som helhet beröm 

två gånger. Vid ett av detta tillfälle säger Pedagog B att eleverna arbetat så bra att de kan visa 

upp deras intränade dans för observatören, vilket görs under ett par minuter under lektionstid. 

Vid tre tillfällen får tre pojkar verbala tillsägelser. Vid ett tillfälle ger läraren tillsägning, till 

en pojke, med hjälp av blicken. Detta sker fyra gånger till flickor.  

 

Pedagog B uppmuntrar eleverna under lektionen att tänka själva och ta egna initiativ. Till 

exempel säger hon till en elev att han inte ska fråga henne vad svaret är, då hon menar att ”det 

vet du bättre än mig”. Läraren ber även alla i gruppen att ta egna initiativ genom att säga ”det 

får ni lösa själva med cirklar”. Under samtal med eleverna används även deras namn. 
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Flickornas namn sägs två gånger och pojkarna elva. Pojkarna får alltså höra sitt namn 2,75 

gånger per elev under denna lektion medan flickorna får höra sitt egna namn 0,4 gång under 

denna lektion.  

 

Lika många pojkar som flickor får ordet, av olika anledningar, vid genomgången i början av 

lektionen. Efter genomgången utbyter läraren en dialog med minst fem meningar till tre 

flickor och två pojkar. En av dialogerna med pojkarna handlar om ”varför haltar du?”.  

 

Kl. 14.05. avslutas bild- respektive matematiklektionerna. Tillsammans samlar Pedagog A 

och Pedagog B alla eleverna i klassen, det vill säga tolv flickor och nio pojkar för att ha 

massage. Vid detta tillfälle blir flickorna tillsagda fem gånger och pojkarna nio gånger. En 

pojke blir även tillsagd med hjälp av kroppspråket en gång och en pojke blir tillsagd en gång 

med hjälp av hans namn. Meningar som används för att säga till pojkarna är bland annat ”du 

är också uppe och springer”, ”schyy”, ”jag vill att du lägger dem här. Nej!”, ”du är också uppe 

och springer” och ”nej”. Meningar som använts till flickorna är bland annat ”ni avgör om det 

blir massage”, ”nu låter vi detta va”. Klassen i stort blir även tillsagda tre gånger. Här används 

meningar som ”nej inga diskussioner” och ”schyy, lyssna”.   

 

6.1.1. Sammanställning av observationsscheman  

För att få en överblick över pedagogernas agerande under dagen har tre personliga tabeller för 

varje pedagog framställts utifrån de observationsscheman som används under respektive 

lektion. Observera att de scheman som används som underlag är de observationsscheman som 

funnits till hands då respektive lärare haft enskilda lektioner med eleverna. Detta innebär att 

observationsschemat som exempelvis användes under klassens sista lektion ej är medräknad 

då denna lektion hölls av både Pedagog A och Pedagog B. Inte heller Pedagog A:s 

”datorundervisning” mellan kl. 8.05. och kl. 8.25. har tagits med i dennes sammanställning. 

Den parallella lektionen som Pedagog B hade mellan 8.05. är då också borträknad. 

Diagrammen är uträknade som så att antalet gånger som läraren exempelvis ger beröm åt en 

pojke under en lektion divideras med antalet pojkar i elevgruppen. På så sätt fås det 

genomsnittliga värdet för hur många gånger varje pojke får beröm under lektionstillfället. 

Samma gäller för flickor och för varje enskilt påstående vi har observerat så som tillsägning, 

ger ordet efter handuppräckning och så vidare. Detta görs med alla pedagogens enskilda 
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lektioner under dagen och som sagt inom varje frågekategori. Därefter räknas det 

sammanlagda utfallet för pojkar respektive flickor ut gällande respektive lärares lektioner. 

Slutligen räknas ett medelvärde ut över varje lektion, vilket är det som används i tabellerna 

nedan. Talen nedan är alltså det medelvärdet per pojke respektive flicka, det vill säga hur 

många gånger läraren gör respektive sak gentemot pojkar, flickor och alla. Observera att 

medelvärdet är räknat med en decimal. 

 

 

6.1.1.1. Pedagog A (sammanlagd lektionstid: 145 min) 

Här har lektionerna läsförståelse mellan kl. 8.25 och kl. 8.50, läsförståelse mellan kl. 8.50 och 

kl. 9.15 och bild mellan kl. 13.15 och kl. 14.05 räknats med. 

 

 

 
Pojkar Flickor Alla 

Ger beröm 0,9 3,3 0,3 

Ger tillsägelse verbalt 0,4 0,1 0 

Höjer rösten 0,1 0 0 

Får ordet efter handuppräckning 1,1 1,8 0 

Får ordet utan att ha räckt upp handen 0,7 1,1 0 

Får ordet då frågan är riktad till sig själv  0,5 0,6 0 

Byter minst fem meningar 1 0,6 0 

frågar: har du/ni förstått? 0 0 0 

Ber eleven ta egna initiativ 0 0,1 0 

Kallar eleven vid namn 1,8 1,7 0 

Låter elev stå jämte fast hjälper annan 0,1 0,1 0 

Låter någon prata rätt ut utan tillsägelse 0,5 0,2 0 

Ger tillsägelse med kroppsspråk 0 0 0 

Går fram utan att han/ hon räckt upp 

handen 0,1 0 0 

 

 

Här kan det bland annat utläsas att flickorna alltså får mer frekvent beröm än pojkarna, de får 

oftare ordet efter både handuppräckning respektive utan handuppräckning. Pojkarna får 

däremot utbyta längre dialoger med läraren än vad flickorna får. Pojkarna får även fler verbala 

tillsägelser än flickorna. 
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6.1.1.2. Pedagog B (sammanlagd lektionstid: 145 min) 

Här har lektionerna rättstavning mellan kl. 8.25 och kl. 8.50, rättstavning mellan kl. 8.50 och 

kl. 9.15 och matematik mellan kl. 13.15 och kl. 14.05 räknats med. 

 

 

  Pojkar Flickor Alla 

Ger beröm 0,6 0,3 0,7 

Ger tillsägelse verbalt 0,7 0 1 

Höjer rösten 0,1 0 0 

Får ordet efter handuppräckning 0,1 0,1 0 

Får ordet utan att ha räckt upp handen 0,3 0,1 0,3 

Får ordet då frågan är riktad till sig själv  0,1 0 0 

Byter minst fem meningar 1,1 0,7 0 

frågar: har du/ni förstått? 0,2 0 0 

Ber eleven ta egna initiativ 0,2 0 0,3 

Kallar eleven vid namn 3,8 0,4 0 

Låter elev stå jämte fast hjälper annan 0,1 0,1 0 

Låter någon prata rätt ut utan tillsägelse 0,2 0 0 

Ger tillsägelse med kroppsspråk 0,1 0,3 0 

Går fram utan att han/ hon räckt upp 

handen 0,5 0 0 

 

Enligt tabellen får pojkarna uppmärksamhet lika mycket eller oftare än vad flickorna får 

gällande alla punkter ovan. De skillnader som utmärker sig mest är att pojkarna får höra sitt 

namn betydligt fler gånger än flickorna. Pojkarna får även fler tillsägelser än flickorna men 

också oftare beröm. 
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6.1.1.3. Pedagog C (lektionstid: 60 min) 

Här har lektionen idrott mellan kl. 9.40. till kl. 10.40. räknats med. 

 

  Pojkar Flickor Alla 

Ger beröm 0,1 0 5 

Ger tillsägelse verbalt 1,5 0,2 1 

Höjer rösten 0 0 0 

Får ordet efter handuppräckning 0 0 0 

Får ordet utan att ha räckt upp handen 0,3 1,5 0 

Får ordet då frågan är riktad till sig själv  0 0 0 

Byter minst fem meningar 0 0 0 

frågar: har du/ni förstått? 0 0 0 

Ber eleven ta egna initiativ 0 0 0 

Kallar eleven vid namn 3,9 2,1 0 

Låter elev stå jämte fast hjälper annan 0 0 0 

Låter någon prata rätt ut utan tillsägelse 0 0,3 0 

Ger tillsägelse med kroppsspråk 0,1 0 0 

Går fram utan att han/ hon räckt upp 

handen 0 0 0 

 

Denna tabell visar att flickorna får oftare ordet efter handuppräckning än vad pojkarna får. 

Pojkarna får däremot fler verbala tillsägelser än flickorna samtidigt som de får höra sitt namn 

betydligt fler gånger än vad flickorna får. 

 

     

6.2. Intervjuer 

6.2.1. System på placering i klassrummet 

Pedagog A förklarar att hon och Pedagog B, tillsammans, har valt att placera vissa barn 

tillsamman i så kallade fyragrupper för att de ska passa ihop. På så sätt kan konflikter mellan 

barnen undvikas. Dock menar Pedagog A att hon egentligen inte vill behöva göra på detta 

sätt, utan önskar istället att lottdragning hade varit möjligt. Utifrån ett genusperspektiv hade 

lottdragning även varit positiv, men på grund av elevgruppen är detta dock inte möjligt.  

Att placera eleverna på detta sätt beror också på klassrummets storlek och tidigare 

erfarenheter med just dessa barn, vilket lett till att lärarna försökt blanda barnen på ett sätt 

som möjliggör att alla får komma till tals. 
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Pedagog B anser också att placeringen av eleverna i klassrummet inte är optimal men att de 

har fått placera eleverna i så kallade familjer om fyra för att klassrummets utrymme inte 

tillåter något annat. Hon menar också, liksom Pedagog A, att det är tidigare erfarenheter med 

denna elevgrupp som ligger till grund för var eleverna sitter och med vilka. Pedagog B menar 

också att eleverna placeras utifrån hur de skulle kunna fungera som lugnande och ledande för 

varnadra. Hon menar också att det är personligheterna som avgör vem som passar att sitta 

med vem, inte vilket kön eleverna har. 

Under elevernas idrottslektioner, med Pedagog C, ligger däremot inte fokus på hur barnen 

placeras under exempelvis en samling. Pedagog C menar nämligen att eleverna sitter stilla så 

pass lite under en lektion att detta inte har någon betydelse. Hon tillägger dock att hon tycker 

att alla barn skall kunna sitta bredvid varandra och respektera varandra oavsett kön. 

6.2.2. Tankesätt gällande talutrymme 

Pedagog A menar att hon skulle behöva vara mer strikt med vem som ska få ordet under 

hennes lektioner. Dock är hon inte alltid detta då undervisningen kan bli tråkig och att hon då 

kan märka en viss irritation från eleverna, vilket hon helst vill undvika. Hon menar också att 

hon tänker på att dela upp talutrymmet lika mellan eleverna men att det ”inte alltid man 

lyckas med det”.  

När det kommer till kön anser Pedagog A att det, i denna elevgrupp, finns lika många flickor 

som pojkar som tar mycket av talutrymmet. Detta försöker hon att justera genom att inte låta 

någon, oavsett kön, ta överhand av talutrymmet. 

Pedagog B märker också att vissa elever försöker ta mer talutrymme än andra barn i gruppen. 

Till exempel, menar hon, att det fanns en handfull elever som tog det mesta av talutrymmet 

där hon började arbeta i klassen. För att undvika detta och för att ge alla eleverna en chans att 

få sin röst hörd började Pedagog B delegera ordet mer. Den strategin som hon använder 

innebär alltså att hon ställer mer frågor direkt till enskilda individer för att markera att allas 

åsikter är lika mycket värda och att det inte är acceptabelt att vissa alltid ska få stå i fokus, 

oberoende på om de är pojkar eller flickor. 

Pedagog C anser samma sak, det vill säga att alla skall få chans till talutrymme. Hon menar 

att det inte alltid är den som låter eller syns mest som får mest talutrymme. Det hjälper alltså 

inte att skrika eller stöka för att får ordet under hennes lektioner. För att lösa detta försöker 
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hon till exempel tysta ner dem som för mest väsen och släppa fram de tystlåtna då dessa också 

har bra saker och idéer att komma med. 

6.2.3. Hur eleverna ber om hjälp och hur de bemöts när de ber om hjälp 

Elever som generellt sätt tar mycket talutrymme är även de som låter sig höras när de vill ha 

hjälp, menar Pedagog A. Här tänker hon alltså inte på frågan utifrån vilket kön man tillhör 

utan går djupare in på personligheter och att hon tror att det är det som avgör hur man ber om 

hjälp, det vill säga att de barn som är tystlåtna, räcker upp handen och väntar på sin tur och att 

de som är vana att ta mycket talutrymme kallar på hjälp genom att bli högljudda. Risken som 

hon ser med dessa två olika beteendena är att hon, förmodligen, oftare går till dem som är 

högljudda bara för att få ro i klassrummet. Återigen poängterar hon att hennes uppfattning är 

den att det inte finns någon skillnad mellan pojkar och flickor i denna klass gällande vilka det 

är som är mest tysta eller högljudda. Däremot nämner hon att det finns vissa barn som ofta 

behöver hjälp med samma saker för att kunna komma igång med sitt arbete i skolan. 

Exempelvis handlar detta om att vissa barn behöver höra en instruktion till en arbetsuppgift en 

extra gång efter genomgång. För att undvika att dessa barn blir stökiga händer det att hon går 

till dem utan att de har räckt upp handen och bett om hjälp. I just denna klass är det mest 

pojkar som behöver det extra stödet säger hon. 

Pedagog B menar däremot att hur eleverna ber om hjälp har att göra med vad frågan gäller. 

Om det exempelvis gäller en arbetsrelaterad fråga som handlar om hur eleverna skall komma 

vidare, brukar de sitta på sin plats, räcka upp handen och vänta på sin tur. Om de däremot 

ropar hennes namn eller använder sitt kroppsspråk mer än innan, behöver de henne för att 

komma till ro och känna sig sedda, menar hon. Hon säger även att hon märkt att behovet att 

finnas till hands ökar under dagen. Pedagog B menar därmed att hon kan ana vad eleverna 

vill henne redan när de kallar på hennes uppmärksamhet, beroende på hur de gör det. Därefter 

försöker Pedagog B bemöta deras agerande och deras frågor utifrån vilka signaler de har sänt 

henne först. 

Pedagog B bemöter alltså inte eleverna utifrån om de är pojkar eller flickor, utan utifrån hur 

de ber om hjälp. Hon menar att människor är olika och att alla inte agerar på samma sätt. 

Däremot upplever hon att många pojkar är mer livfulla och att hon då, förmodligen, bemöter 

dem på deras nivå genom att vara lika sprallig tillbaka för att nå dem. Dock påpekar hon att 

hon bemöter alla på deras nivå och beroende på vilka signaler de har sänt henne, oavsett om 
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de är killar eller tjejer. Är en elev lugn försöker hon bemöta han eller hon lugnt tillbaka och 

vice versa. 

Pedagog C kan inte se något mönster i hur eleverna ber om hjälp men att frågor lätt dyker upp 

om det finns oklarheter i någon aktivitet. Däremot menar hon att, från egen erfarenhet, är det 

lättare för elever med idrottsbakgrund att ta till sig instruktioner och vara uppmärksam vid 

nya aktiviteter. 

 

6.2.4. Hur pojkar och flickor tar eget ansvar och kommer igång på egen hand 

Pedagog A anser att det finns en skillnad mellan könen gällande hur eleverna tar ansvar och 

kommer igång på egen hand. Hon anser att flickor tar större ansvar med skolarbetet och att de 

kommer igång snabbare jämför med pojkarna som, i alla fall på mellanstadiet, inte har ”hunnit 

ifatt” tjejerna. Hon påpekar att det endast är några enstaka pojkar som ser djupet i en 

instruktion såsom flickor gör. Ytterligare skillnader som Pedagog A anser att det finns mellan 

pojkar och flickor är när det kommer till eget ansvar gällande läxor. Till exempel menar hon 

att ”nästan alla flickor gör alltid sina läxor, oftast till rätt dag eller till dagen efter”. Däremot 

anser hon att många pojkar ofta tycker det är okej om de lämnar in sin läxa en vecka försent. 

Pedagog A menar också att hon, i denna klass, ser att flickor har lättare för att följa en 

planering och bocka av saker som ska vara med i exempelvis i ett arbete, medan pojkar 

behöver mer stöd och hjälp av pedagogerna med att besvara frågan ”har jag fått med allt i mitt 

arbete”. Att det är på detta vis tror hon kan beror på uppfostran och hur mycket ansvar barnen 

får ta för saker och ting hemma. Hon anser även att den tidsperiod då man är född och 

uppvuxen gör att man fostras i en viss anda och att det följer en upp i vuxen ålder. På så sätt 

menar hon att hon kan ha ett annat genustänk än yngre lärare. 

Pedagog B tror däremot tvärtemot Pedagog A och säger att hon inte anser att det inte finns 

någon skillnad mellan könen gällande hur de tar ansvar och kommer gång med sitt arbete. 

Istället gör eleverna vad de förmår, utifrån deras egna individuella förutsättningar. Då det, i 

denna klass, är fler pojkar som exempelvis har diagnoser, blir det däremot automatiskt fler 

pojkar som behöver mer stöttning redan från början. På så sätt blir det alltså en skillnad just i 

denna klass. 
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Pedagog C anser, liksom Pedagog B, att det inte är någon skillnad mellan hur eleverna ber om 

hjälp eller tar ansvar. Hon menar att ”de är lika duktiga på att komma igång med det som de 

ska göra”. 

 

6.2.5. Vad innebär jämnställdhet och hur sker arbetet gällande jämställdhet 

Pedagog A anser att det är viktigt och relevant att förmedla till barnen att alla är lika och har 

samma värde. Till exempel kommer klassen att arbeta med ämnet jämställdhet under 

vårterminen.  De ska beröra detta ämne genom att bland annat prata om att man kan välja 

vilket yrke man vill, oavsett om det yrket vanligtvis förknippas med ett speciellt kön.  

Pedagog B menar däremot att de arbetar konstant med jämnställdhet i klassen då de inte gör 

någon skillnad mellan könen. Hon tycker även att lärarna har lyckats i sitt arbete gällande 

dessa frågor då barnen inte heller gör någon skillnad mellan könen. Att det är på detta vis tror 

hon beror på att det är en F-5 skola. Barnen är nämligen, enligt henne, fortfarande så små att 

de vuxna kan kräva att alla, oavsett kön, är med på alla de aktiviteter som anordnas där barnen 

måste röra vid varandra, exempelvis massage och dans.  

Pedagog C:s uppfattning om jämställdhet är att pojkars och flickors kunskaper är lika mycket 

värda vilket resulterar i att hon inte gör någon skillnad mellan könen. 

 

6.2.6. Rättvisa mellan pojkar och flickor 

Pedagog A tror inte att denna konstellation av barn tänker att något skulle vara orättvis på 

grund av kön. Istället menar hon att eleverna påpekar när något inte är rättvist över lag. Hon 

menar även att hon hoppas att det som pedagogerna säger och gör inte får barnen att tänka i 

de banorna, det vill säga att det skulle vara orättvist mellan könen. På så sätt arbetar de aktivt 

med att sådana situationer inte ska uppstå. För att det skall vara rättvist skickar hon till 

exempel en pojke och en flicka som representanter från deras klass när det är matråd. Ett 

annat exempel är att hon ibland tittar på deras klasslista för att bocka av att alla barn i klassen 

har fått varit med och hjälp till med olika sysslor så att ”ingen slinker undan”. 

Att det skulle vara orättvist mellan pojkar och flickor håller inte heller Pedagog B med om. 

Hon menar att barnen aldrig kommit till henne och klagat på att något är orättvist beroende på 
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om man är flicka eller pojke. Däremot har det hänt, några enstaka gånger, att barnen påpekat 

att något varit orättvist men då är inte skillnaden mellan könen utgångsvinkeln. 

Pedagog C anser att eleverna i klassen inte har några problem med att säga vad de tycker och 

tänker. Till exempel är de duktiga på att påpeka om de upplever att något är orättvist. För att 

lösa dessa orättvisor försöker Pedagog C bemöta eleverna i den aktuella situationen och 

diskutera med eleverna på ett pedagogiskt sätt, för att sedan komma till en lösning som alla 

kan leva med. Detta gäller både killar och tjejer. 

 

6.2.7. Metoder för kommunikation 

Pedagog A hoppas att hon använder olika metoder för att kommunicera med barnen då man 

exempelvis behöver vara tydligare mot vissa barn. Eleverna kan då kan uppleva det som 

orättvist, något Pedagog A inte vill ska hända. Hon menar att hon inte vill vara mer snäll mot 

något barn, vilket hon anser vara en svår avvägning. Däremot tror hon att de som tycker att de 

blir orättvist behandlade säger till och att det då är viktigt att ha en dialog med de inblandade.  

Gällande om Pedagog A har någon förutbestämd metod eller taktik när hon går fram till 

eleverna och ifall den skiljer sig beroende på vem det är hon går fram till svarar hon att hon 

inte har funderat på detta tidigare. Däremot påpekar hon att det nog är hennes kroppsspråk 

som kan skilja sig åt från gång till gång i så fall. Hon hoppas dock att taktiken inte skiljer sig 

beroende på vilket kön eleven har. Om en skillnad uppstår beror det inte på om det är en 

pojke eller flicka utan vad eleven i fråga har gjort innan som spelar en avgörande roll i hennes 

agerande.  

Pedagog B och Pedagog C tycker heller inte att det är någon skillnad gällande hur de 

kommunicerar med pojkar respektive flickor. Pedagog B kommunicerar istället med eleverna 

beroende på hur de agerar mot henne och därefter bemöter Pedagog B eleven utefter det. 

Pedagog C använder däremot samma metod för att bemöta alla, oavsett kön -  ”jag upplever 

att jag bemöter killar och tjejer på likadant sätt, jag gör ingen skillnad”. 
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7. Analys 

 

7.1. Analys av Pedagog A 

 

Under Pedagog A:s lektioner är det relativt jämt fördelat mellan pojkar och flickor angående 

vem som får uppmärksamheten. När det gäller genomgångar får dock flickor oftare ordet än 

pojkarna. Detta är något som inte stämmer överens med Einarssons (2003) avhandling om 

lärares och elevers interaktion i klassrummet. Denna avhandling visar nämligen att pojkar får 

mer ofta uppmärksamhet än flickor, något som alltså inte stämmer överens i detta fall. 

Däremot stämmer den analys, som Kelly gjort 1988, som nämns i Einarssons avhandling från 

2003, bättre ihop med Pedagog A:s agerande. Kelly menar att pojkar får uppleva fler negativa 

interaktioner, till exempel tillsägelser och att flickorna i större utsträckning får svara på frågor 

under exempelvis genomgångar. Pojkarna och flickorna får alltså ungefär lika mycket 

uppmärksamhet från Pedagog A:s sida men på olika sätt. Utifrån intervjun med Pedagog A 

finns det skillnader mellan pojkar och flickor gällande exempelvis ansvarstagande i skolan. 

Detta innebär exempelvis att flickor har lättare att följa en planering, kan bocka av saker som 

skall vara med i ett arbete och lämnar in sina läxor till rätt dag eller dagen efter. Pojkar, 

däremot, behöver mer stöd och hjälp för att se till att allt som skall vara med i ett skolarbete 

finns med. Att denna skillnad mellan könen syns i skolan tror Pedagog A beror på barnens 

uppfostran hemma och i vilken mån de får ta ansvar. Däremot menar hon att det inte ska vara 

någon skillnad mellan hur pojkar respektive flickor bemöts i skolan även om hon tror att hon 

eventuellt använder olika kroppsspråk mot flickorna jämfört med pojkarna. Istället anser hon 

dock att eleverna ska bemötas utefter de individuella personerna som eleverna är, inte utefter 

deras könstillhörighet.  

 

Pedagog A anser även att det är viktigt att arbeta med jämställdhet då detta är ett krav från 

läroplanen, Lgr 11. Till exempel anser hon att det är viktigt att alla barn skall behandlas lika 

och ha samma värde. Ett exempel innefattar att Pedagog A ofta väljer en flicka och en pojke 

när hon skall skicka elever till matrådet. Det sistnämnda exemplet är, enligt Hedlin (2006) en 

kvantitativ aspekt på jämnställdhet, det vill säga att det råder jämnställdhet då 

könsfördelningen är jämn men ur den kvalitativa aspekten har alltså Pedagog A inte samma 

syn som författare Hedlin (2006) när det kommer till jämställdhet. Ett annat exempel på hur 
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hon skall arbeta med jämnställdhet är att diskutera yrken och vad som är vanligt förknippat 

med respektive kön.  

7.2. Analys av Pedagog B 

Enligt en studie som gjorts 1987 av Worralls och Tsarna och som Einarsson (2003) nämner i 

sin avhandling, är det vanligt förekommande att lärare, liksom Pedagog B, anser sig själva 

inte göra någon skillnad mellan hur de agerar gentemot pojkar respektive flickor. Dock visar 

studien att detta inte stämmer överens med verkligheten. Istället är det, enligt studien, 

vanligare att pojkarna får mer talutrymme än flickorna. Enligt diagrammet över Pedagog B:s 

agerande gentemot eleverna stämmer detta endast till viss mån överens då pojkarna får 

talutrymme ett fåtal gånger mer frekvent än flickorna gällande när elever får svara efter 

handuppräckning, när de får frågan riktad till sig själva eller när de får svara samtidigt som 

andra räckt upp handen. Däremot får pojkarna betydligt mer uppmärksamhet generellt sätt 

under en lektion, både i negativ och i positiv bemärkelse. Till exempel får pojkarna oftare 

spontan hjälp av läraren utan att de har räckt upp handen, de får också oftare chans att utbyta 

längre konversationer med läraren och får även fler tillsägelser. Den största skillnaden som 

dock kan ses i diagrammet är att pojkarna får höra sitt namn 3,8 gånger per elev per lektion 

och flickorna 0,4 gång per lektion. Pojkarna får alltså höra sitt namn 950 % oftare än 

flickorna. Det kan alltså konstateras att även om Pedagog B önskar att alla, pojkar som 

flickor, blir bemöta lika och lika mycket finns det en tydlig skillnad. Att denna skillnad finns 

kan dock bero på andra faktorer än den faktiska könstillhörigheten. Pedagog B menar 

nämligen att det endast är pojkar i klassen som har någon form av diagnos, vilket hon tror kan 

påverka hur lärarens interaktion blir mot eleverna generellt sätt i förhållande till deras 

könstillhörighet.  

En annan orsak till varför pojkar får mer utrymme i klassrummet kan bero på socialisationen i 

samhället. Trots att Pedagog B vill bemöta varje elev utefter eleverna själva och inte deras 

könstillhörighet blir det trots allt en skillnad i bemötandet då pojkar respektive flickor 

generellt sätt beter sig på ett visst sätt beroende på att samhället format eleverna att följa vissa 

normer gällande deras kön (Thornberg 2006). På så sätt är det alltså barnens eget agerande, 

som de fått från samhällets normer, som avgör vem de är och hur de agerar. På så sätt kan 

pojkar vara mer lika varandra och flickor mer lika varandra när de följer dessa normer och 

regler. Är det på detta vis kan det därför bli som så att pojkar bemöts på ett visst sätt och 
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flickor på ett annat, då pojkar respektive flickor, med hjälp av samhällets regler, beter sig på 

olika sätt beroende på vilket kön de fått. Detta skulle innebära att även om lärare vill agera 

utifrån personen i fråga och inte könet, precis som Pedagog B uttrycker sig att hon vill, så kan 

det ändå vara som så att läraren agerar på ett visst sätt oftare mot pojkar än flickor och vice 

verca, för att samhället skapat flickorna till att bete sig som flickor och pojkarna till att bete 

sig som pojkar. 

En tredje faktor, menar Einarsson (2003), kan bero på att det finns så kallade osynliga barn, 

det vill säga de som ogärna kallar på uppmärksamhet och inte syns lika mycket i förhållande 

till andra barn. Dessa barn är representerade av både pojkar och flickor men det finns flest 

flickor som är så kallade osynliga barn enligt Einarsson (2003).  

7.3. Analys av Pedagog C 

Pedagog C anser att alla, oavsett kön ska få chans till lika mycket talutrymme och att detta är 

något som hon justerar genom att tysta ner dem som är stökiga och släppa fram de som är mer 

tystlåtna. Trots att alla tre pedagogerna har antytt att det är pojkarna som är mest högljudda 

och därmed tar mest av talutrymmet så visar observationen från denna lektion att Pedagog C 

låter flickorna få mest talutrymme då hon ger dem ordet 1,5 gånger per elev, jämfört med 

pojkarnas 0,3 gånger per elev. Just detta resultat motsäger det som Worralls och Tsarna fick 

fram genom sina studier 1987, som säger att pojkar i högre grad blir involverade i 

kommunikationssituationer än om man jämför med flickor. 

Under Pedagog C: lektion får pojkarna verbala tillsägelser 3,8 gånger per elev medan 

flickorna får det 1,5 gånger per elev. Detta resultat stämmer alltså överens med Kellys 

metatanalys som finns att finna i Einarsson (2003). Denna studie visar att flickor oftast inte 

får ta emot lika mycket kritik som pojkar. Pojkarna i vår studie och under denna lektion är, 

precis som i Kellys studie överrepresenterade då det kommer till negativa interaktioner. Fast 

att pedagogen i sina intervjusvar uttrycker att hon inte gör någon skillnad i sin 

kommunikation visar alltså observationen något annat.  

Pedagog C använder, enligt sig själv, samma metod för att bemöta alla, oavsett kön och säger 

- ”jag upplever att jag bemöter killar och tjejer på ett likadant sätt, jag gör ingen skillnad”. 

Men om man räknar samman pojkarnas kolumn under denna lektion sker det någon slags 

interaktion mellan läraren och pojkar 5,9 gånger per elev respektive flickornas 4,1 gånger per 
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elev. Att pojkar får mer uppmärksamhet inom skolans värld, vilket de har fått av Pedagog C 

under denna lektion, är något som Einarsson (2003) är inne på i sin avhandling. Forskarna J. 

French och P. French studier som genomfördes 1984 och som Einarsson (2003) också nämner 

i sin avhandling påpekar att det är pedagogerna som spelar en avgörande roll då det kommer 

till att pojkarna är överrepresenterade i interaktionerna eftersom de låter dem vara det, för att 

det alltid är så det har varit.  

7.4. Svar på frågeställningarna 

Med hjälp av genomförda observationer och intervjuer har vi fått svar på våra 

frågeställningar. Vårt syfte var att få en inblick och en djupare förståelse huruvida pedagoger 

behandlar/bemöter sina elever olika eller lika ur ett könsperspektiv. Vi ville även undersöka 

fall pedagogerna lät något av könen ta mer utrymme i olika lärandesituationer. Vår resultat- 

och analysdel visade att interaktionerna mellan pedagoger och pojkarna skiljer sig om man 

jämför med interaktionen mellan pedagogerna och flickorna. Vi kunde även se en tendens av 

att det var pojkarna som fick mest uppmärksamhet, på ett eller annat sätt. Pedagogernas 

intervjusvar var givande och intressanta men vi anser att det var observationerna som gav oss 

mest relevant information till studien, då det var de som visade verkligheten. Och nej, 

pedagoger bemöter/behandlar inte pojkar och flickor på samma sätt. 

 

8. Diskussion 

8.1. Resultatdiskussion 

Pedagogerna har i allra största grad möjligheten att motverka att traditionella och stereotypa 

könsmönster bryts och att detta görs anser vi är av essentiellt värde inom skolans värld. Det 

står till och med skrivet i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011, Lgr 11 att ”skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter” (Skolverket 2011:8). Med detta i åtanke och med våra observationer färskt i 

minnet anser vi att det är synd att de berörda lärarna inte mer frekvent visar upp att de har 

dessa färdigheter som krävs för att skapa en miljö där alla, oavsett kön blir 

behandlade/bemötta på samma sätt då det är det som skolan bör eftersträva enligt Lgr 11. 
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Å andra sidan tror och säger pedagogerna i denna studie att de inte gör någon skillnad och det 

tolkar vi som ett positivt tecken, då de i alla fall har en bra grundinställning angående att 

arbeta för bättre jämställdhet i skolan. Att vår analys bland annat visar att de faktiskt gör 

skillnad är något man kan ha mycket åsikter kring men att pedagogerna själva tror att de 

interagerar lika med alla redan innan de ger sig in i olika lärandesituationer anser vi kan ge en 

positiv inverkan på barnen i det långa loppet då man i samtalet om jämställdhet betonar att 

alla är lika mycket värda och därför ska få samma möjligheter. Att arbeta med 

jämställdhetsfrågor verkar inte vara något som prioriteras hos pedagogerna och vi anser att 

det finns mycket som de kan göra för att skapa en större medvetenhet hos sig själva och 

barnen gällande detta ämne. 

Det finns givetvis många faktorer som spelar en avgörande roll när det kommer till varför 

pedagogerna behandlar pojkar och flickor på olika sätt. Bland annat kan det vara som så att vi 

fick de resultaten som vi fick för att alla de tre pedagogerna som var delaktiga i vår studie var 

kvinnor. Vi fick i alla fall den känslan, oavsett könet på pedagogerna som variabel, att de har 

den uppfattningen att eleverna beter sig så som dem gör i och med deras individuella 

socialisationsprocess. Å andra sidan nämndes det även att det är pojkarna som är stökigast i 

deras klass och att det i och med detta automatiskt blir som så att de är dem som får mest 

uppmärksamhet från lärarna. I och med detta resonemang anser vi att pedagogerna säger emot 

sig själva. Vi tror att det är pedagogernas egna socialisationer och deras uppfattningar 

angående vad som är ett typiskt beteende för respektive kön som ligger till grund för hur de 

interagerar med eleverna. Om pedagogerna i stället projekterar en annan uppfattning än den 

de gör och mer aktivt försöker bryta de traditionella könsmönstren som samhället har skapat 

tror vi att detta kan gynna barnen. Om eleverna senare i livet stöter på någon som bryter mot 

dessa typiska mönster, har de förhoppningsvis bättre förutsättningar att hantera det därefter, 

eftersom de då redan har fått dessa verktyg genom skolan. Ett sådant här åtagande kommer 

givetvis kräva en hel del diskussioner och förklaringar och det kommer att ta mycket tid och 

energi från pedagogen sida. Då är frågan om denne kommer att prioritera att ta upp sådana 

frågor till ytan som eventuellt känns jobbiga och lite obekväma att prata om. Det kan vara 

därför som vi får uppfattningen av att denna typ av frågor inte är något som man jobbar med 

särskilt ofta med i skolans värld. 

Vi har även ställt oss frågan hur de tre pedagogerna tolkar ordet jämställdhet och vad de 

förknippar med detta uttryck eftersom det dök upp under våra intervjuer. De funderingar som 

väcktes i och med denna fråga och det som vi kommit fram till är att minst en av pedagogerna 
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vid ett tillfälle under vår vistelse på skolan, såg på jämställdhet ur den kvantitativa aspekten 

och att detta var något som förvånade oss. Hur kommer det sig att en yrkesverksam pedagog i 

första hand tänker på jämställdhet ur en kvantitativ synvinkel, när det inte borde vara det som 

ligger i fokus inom skolväsendet med tanke på uppmaningar från skolverket att jobba med 

den kvalitativa aspekten.  De konsekvenser som detta kan få anser vi kan bli att barnen inte 

får en nyanserad bild av vad jämställdhet innebär att det både finns den kvantitativa och den 

kvalitativa aspekten av uttrycket. Om pedagogen själv inte har en fördjupad förståelse 

angående uttrycket kan det eventuellt bli som så att barnen inte heller får detta då pedagogen 

inte kan förmedla det till dem. 

Vår analys visar att det överlag sker fler interaktioner, både positiva och negativa, mellan 

pedagogerna och pojkarna än vad det gör mellan pedagogerna och flickorna. Detta resultat är 

inte något som förvånar oss särskilt mycket då vi jämför den med vår egen skoltid och erinrar 

oss om att det var ungefär likadant då. Det som vi vill poängtera är, att vi i och med denna 

genomförda studie har förstått att det ligger ett stort ansvar på oss som blivande pedagoger att 

lära våra kommande elever att kvalitativ jämställdhet är något som vi gemensamt ska sträva 

efter. Detta är ett gemensamt ansvar oss pedagoger emellan. Vi har även förstått att det inte 

kommer att bli lätt att bemöta och behandla alla lika oavsett kön på grund av vår egen 

individuella socialisation men att det är något vi kommer att sträva efter, då det är det som 

eleverna förtjänar och det är det som är ett av våra uppdrag som lärare.  

8.2. Metoddiskussion 

I val av metod har fokus legat på den eller de metoder som ger en hög reliabilitet. Därmed har 

både intervjuer och observationer valts då vi anser att dessa kompletterar varandra på ett 

utmärkt sätt med syfte att besvara arbetets frågeställningar. Hade exempelvis enkäter valts 

istället för intervjuer hade svaren kunnat bli annorlunda då svaren från enkäterna, 

förmodligen, inte blivit lika målande och beskrivande som de är i detta fall där intervjuer 

använts. Att använda intervjuer framför exempelvis enkäter har istället lett till en djupare 

förståelse för hur lärarna tänker och tycker angående bemötandet av eleverna utifrån ett 

könsperspektiv samt vad de har för tankegångar gällande jämställdhet. 

Observationerna hade även kunnat göras annorlunda. Exempel på detta är att istället för att 

endast observera med egna ögon och anteckna under tidern hade observationerna kunnat 

spelas in med inspelningskamera. Dock menar Bryman (2011) att personer kan agera olika 

beroende på omgivningens miljö. Hade lärarna blivit filmade hade de eventuellt agerat 
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annorlunda än vad de annars gjort i sin vardagliga miljö. Lärarna är förmodligen inte vana att 

bli iaktagna i så pass hög grad som de blir då de blir filmade, vilket skulle kunna leda till att 

lärarna då agerar annorlunda än vad de annars gjort. Att spela in observationerna hade kunnat 

ge en mer korrekt bild i den bemärkelsen att man då hade kunnat gå tillbaka och analysera 

filmerna på ett djupare plan. Detta var en avvägning vi fick göra, vilket resulterade i att vi 

valde att inte filma lärarna då vi ansåg att detta hade förstört lärarnas naturliga miljö och 

kunnat leda till att lärarna kände obehag. Ur en etisk synvinkel hade man även behövt fråga 

elevernas föräldrar eller vårdnadshavare innan filmning, vilket hade kunnat försvåra arbetet 

om ett barns förälder eller vårdnadshavare hade sagt nej. 

Att använda andra metoder är inte heller nått som vi tyckte var lämpligt då vi ansåg att det  

var just observationer som skulle krävas för att se hur lärarna faktiskt agerar ute i 

verksamheten. För vidare forskning hade det varit intressant att även intervjua eleverna och 

fråga hur de ser på jämnställdhet och lika behandling. På så sätt hade en annan vinkel kunnat 

beröras. Då ett arbete av detta slag även bör vara reproducerbart ser vi även möjligheter i att 

samla in ännu större mängd data i form av fler observationer och intervjuer. På så sätt hade 

detta arbete kunnat vidareutvecklas mer och få en högre reliabilitet. 
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