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Abstrakt 
 

Tysta flickor och stökiga pojkar – en studie om lärarens roll i konstruktionen av 

genus. Guiet girls and unruly boys – a study of the teacher’s role in the construction 

of gender. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur läraren påverkar konstruktionen 

av genus i klassrummet. Syftet är även att ta reda på lärarnas uppfattning om 

jämställdhet och genusarbete i skolan. Frågeställningarna handlar om hur läraren 

fördelar uppmärksamheten i klassrummet mellan flickor och pojkar och om hur 

läraren själv ser på jämställdhet och jämställdsarbete i skolan. För att besvara 

frågeställningarna i studien används både en kvalitativ och kvantitativ metod i form 

av observation och en mindre intervju. Observationerna och intervjuerna utförs i fyra 

olika klasser i åk 2 och 5. Resultatet visar att lärarna totalt sett ger pojkar och flickor 

lika mycket beröm. Även fördelningen av ordet är nästan på procenten lika. Det som 

skiljer sig är fördelningen av tillsägelser, där pojkar får fler tillsägelser än flickor. 

Pojkarna får även mer hjälp än flickorna efter handuppräckning. Pojkarna tar i 

betydligt större utsträckning ordet utan att räcka upp handen. Lärarna beskriver 

pojkar och flickor på olika sätt. Gemensamt för två av läraranas beskrivningar är att 

flickor ses som ordningsamma och pojkar som rörliga. Tre av fyra lärare tycker inte 

att skolan är jämställd. Alla lärare jobbar aktivt med jämställdhet och genusrelaterade 

frågor.  
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1 Introduktion 

 

Många har idag uppfattningen att skolan är en könsneutral och jämställd institution 

där det inte finns någon särskild genusordning mellan pojkar och flickor. Denna 

uppfattning är framförallt vanlig hos lärare. Att som lärare uppfatta skolans 

verksamhet som könsneutral och jämställd kan hindra läraren från att upptäcka samt 

motarbeta en genusordning, vilket är en del i lärarens uppdrag (Gannerud, 2001). 

Jämställdhet är ett av skolans grundläggande värden. Skolans förhållningssätt till 

jämställdhet uttrycks i skolans värdegrund:  

 

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). 

   

En central fråga är hur förutsättningarna ser ut för eleverna att omfatta de 

jämställdhetsideal som tydliggörs i läroplanen. Detta både med tanke på lärarnas 

uppfattning och med tanke på den brist av jämställdhet som finns i samhället 

(Orlenius, 2001). Män har i större utsträckning än kvinnor tillgång till resurser, status 

och makt. I olika verksamhetsområden såsom exempelvis olika yrken intar män och 

kvinnor olika positioner. Män är överrepresenterade i de högre positionerna i 

arbetslivet, som exempelvis chefsjobben. Kvinnor är istället överrepresenterade i de 

lägre positionerna trots att kvinnor oftare än män har högre utbildning.  Män har i 

genomsnitt bättre lön än kvinnor. Skillnaderna beror inte bara på att män har högre 

positioner än kvinnor, utan kvinnor tjänar generellt sett sämre än män även när de har 

motsvarande befattningar (Ahrne, Roman m.fl, 2008).  

 

Finns det tydliga könsmönster som dessa även i skolan? Idag är grundskolan den 

mest kontinuerliga mötesplasten mellan kön i samhället. Barnen spenderar större 

delen av sin uppväxt i skolan och påverkas därför av de normer och värderingar som 

finns där. Därför har samhället höga förväntningar på skolan när det gäller till 

exempel att motverka könsstrukturer som finns. Skolan och lärarna har en 

betydelsefull roll i formerandet av genus. De medverkar aktivt i konstruktionen av 

”flicka” respektive ”pojke” i sitt arbete (Tallberg Broman, 2003). Lärarens kunskap 

och kompetens om jämställdhet är avgörande både för pojkars och flickors 

livskvalitet och deras förutsättningar på arbetsmarknaden (myndigheten för 

skolutveckling, 2003). 

 

 I denna uppsats undersöks hur genus konstrueras i grundskolan och framförallt hur 

läraren bemöter eleverna för att främja jämställdhet mellan könen.  
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2 Bakgrund 

 

2.1 Förändringar i skolan 

 

Under 1800-talet växte ett utbildningsväsende fram i Sverige. Detta system var köns- 

och klasstrukturerat och undervisningen av pojkar från privilegierade familjer sågs 

som en samhällsuppgift medan flickorna, framför allt de fattiga, länge stod utanför 

ett kommunalt och statligt intresse. Mer än en ett halvt sekel skulle det ta innan 

flickorna integrerades i den folkskola som skulle gälla för alla. Trots att skolan nu 

gällde för både pojkar och flickor var det skillnad på pojkars och flickors kursplaner, 

timplaner och vilka ämnen de läste med mera. Pojkar och flickor fick inte samma 

grad av undervisning. Flickorna skulle bli goda husmödrar, så varför spilla för 

mycket tid och pengar på en utbildning utanför hemmet? Pojkar undervisades av 

manliga lärare och flickor och små pojkar undervisades av kvinnliga lärare (Tallberg 

Broman, 2002).  

 

En debatt om en könsintegrerad skola fördes vid sekelskiftet men fick inget 

genomslag förrän på 1920-talet. Tvivel fanns om kvinnan med sin intelligens kunde 

tillägna sig samma bildning som mannen och om hennes fysiska krafter tillät henne 

detta. Samundervisning sågs också som olämplig och omoralisk. Trots inskaffandet 

av en könsintegrerad skola fortsatte många skolor med uppdelningen av pojkar och 

flickor. År 1927 kom ett beslut som skulle leda till att flickor skulle ges möjlighet till 

högre utbildning. Flickor skulle nu få tillgång till de allmänna läroverken och 

möjlighet att där avlägga studentexamen. Detta beslut mötte motstånd både från den 

politiska högern och bondeförbundet. En gemensam grundskola med sammanhållen 

utbildning för flickor och pojkar kom 1962. Att könen skulle ha lika utbildning och 

undervisning slogs nu fast (Tallberg Broman, 2002).  

 

Idag är grundskolan den mest kontinuerliga mötesplasten mellan kön i samhället. All 

annan verksamhet är segregerad. Under hela vuxenlivet, både på arbetsplatsen och på 

fritiden, är könssegregationen mycket mer uttalad. Elever, oavsett kön, delar sin 

vardagsmiljö och gör samma saker i samma rum, vilket är ovanligt sett i ett 

livsperspektiv (Tallberg Broman 2002).  

 

2.2 Förändringar  på arbetsmarknaden 

 

För bara sextio år sedan var hela 1,4 miljoner kvinnor fortfarande hemmafruar. 

Under samma period blev det stor arbetsbrist i Sverige och samhället blev därmed i 

behov av att rekrytera kvinnor till arbetsmarknaden. Samtidigt väcktes ett stort 

intresse för könsrollsfrågan och det blev en stor debatt kring detta område. Att 

kvinnor skulle arbeta sågs som en grundsten till jämställdhet mellan könen. I slutet 

av sjuttiotalet hade antalet hemmafruar minskat till en halv miljon och i mitten på 
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1980-talet fanns det knappa 200 000. Idag finns endast två procent kvinnor som är 

hemarbetande och det finns lika många kvinnor som män på arbetsmarknaden 

(Ahrne, Roman, 2008). 

 

Fortfarande idag råder en stark könssegregering på arbetsmarknaden. I många yrken 

dominerar ett kön. Till exempel är den privata sektorn mansdominerad och två 

tredjedelar av de anställda är män. Omvända förhållanden är det i den offentliga 

sektorn där tre fjärdedelar är kvinnor (SOU 1998:6). Kvinnor dominerar i yrken som 

hälso- och sjukvård, socialt arbete, kontorstekniskt arbete och arbeten där det ingår 

administration. Medan män dominerar i yrken som tekniskt arbete och olika typer av 

tillverkningsarbete. I flickor och pojkars utbildningsval syns olikheterna då flickor 

söker sig till yrken som inkluderar att jobba med människor medan pojkar söker sig 

till utbildningar som har en mer teknisk inriktning. Samma mönster går att se på 

högskolan. Kvinnor söker sig till utbildningar som till exempel fritidspedagog, 

sjuksköterska eller förskolelärare medan män i större utsträckning söker sig till olika 

tekniska utbildningar. Män har i arbetslivet högre positioner än kvinnor och är 

överrepresenterade i chefspositioner. På fyra av tio arbetsplatser finns inga kvinnliga 

chefer. I yrken där kvinnor är överrepresenterade är det lägre löner än i yrken där 

män dominerar. Även där kvinnor och män har motsvarande befattningar tjänar män 

mer än kvinnor Till exempel tjänar manliga chefer generellt sett mer än kvinnliga 

chefer. Sämst betalt har kvinnor som jobbar i kvinnodominerade yrken och tjänar 

bäst gör män som jobbar i yrken där män är överrepresenterade. Denna 

könssegregering som finns i arbetslivet leder till att män får tillgång till mer makt än 

kvinnor (Ahrne, Roman, 2008).       

 

2.3 Genus  

 

På 1950-talet myntades begreppet könsroll inom könsforskningen. Det är ett begrepp 

som fortfarande används i viss mån. Begreppet angav att kön var någonting inlärt, 

och alltså föränderligt. Kön var inte bara natur, utan också kultur. Cirka tjugo år 

senare kom begreppet genus inom kvinnoforskningen. Genus har stora likheter med 

könsroll då det fastställer att kön är resultat av uppfostran, föreställningar och idéer. I 

genus ingår också en annan viktig dimension, maktdimensionen. Denna markerar 

dominans- och underordningsmönster mellan könen (Tallberg Broman, 2002).  

Begreppet har använts flitigt under senare delen av 80-talet och fram till idag, både 

inom forskning och i debatter. Begreppet tydliggör att relationen mellan könen, 

pojkars och flickors beteenden och egenskaper med mera är socialt och historiskt 

konstruerade, inte biologiska. Genus är också kontextuellt, alltså beror på situation 

och sällskap. Genus skildrar de problematiserade relationerna mellan kvinnor och 

män och förtydligar maktaspekten i relationen. Vad som är manligt respektive 

kvinnligt är relaterat till sammanhang, men rekonstrueras i ett hierarkiskt och 

könsåtskiljande mönster. Viktigt att poängtera är att genus rör sig om processer och 

inte är några givna fakta (Tallberg Broman, 2002).  
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3 Tidigare forskning 
 

3.1 Lärares förhållningssätt och bemötande 

 

En finsk undersökning som gjordes bland lärare visade att lärarna tyckte de 

individuella egenskaperna hos eleverna var viktigare än skillnader mellan pojkar och 

flickor. När lärarna sedan fick diskutera mer konkreta situationer visade det sig, trots 

detta, att de tolkade situationerna beroende av elevernas kön. Elevernas egenskaper 

värderades olika beroende på om eleverna var flickor eller pojkar. Lärarnas 

inställning var att de hade ett könsneutralt förhållningssätt men det visade sig i 

slutändan att det inte var så när de samtalade om olika konkreta situationer. Att som 

lärare uppfatta verksamheten som könsneutral kan hindra läraren ifrån att upptäcka 

samt motarbeta en eventuell genusordning som kan finnas på skolan (Gannerud, 

2001).   

 

Det finns undersökningar som visar att pedagogerna i både förskolan och skolan 

särbehandlar pojkar. Andrésen (1995) har gjort studier som visar att pojkarna blir 

tilltalade oftare, pedagogerna ser mer på pojkarna och för i större utsträckning en 

dialog med dem. Pojkarna har även blivit behandlade mer som individer än flickorna. 

Andrésen (1995) fann även i sin studie att pedagogerna hade en tendens att ge 

pojkarna mer tydliga instruktioner, hjälp och beröm. Även enligt Svaleryd (2002) får 

pojkar mer hjälp av pedagogen. Enligt intervjuer hon tagit del av har lärare sagt att 

de upplever att pojkar har mer bråttom än flickor. Får pojkarna inte uppmärksamhet 

och hjälp på en gång upplever lärarana att de inte vet vad pojkarna kan ställa till med. 

Lärare upplever också att pojkar har större rörelsebehov än flickor och det gör många 

gånger att pojkarna tillåts att vicka på stolen och springa omkring i klassrummet, 

medan flickor möter kravet att sitta still. Dessa olika regelsystem leder enligt 

Svaleryd (2002) till att pojkar omedvetet får huvudrollen. Genom att de vuxna 

tillmötesgår och tillfredställer pojkarnas behov i första hand signalerar de att 

pojkarna har makt. Till flickorna signaleras däremot att de kommer i andra hand och 

inte är lika viktiga. Därmed upprätthålls och stärks genuskontraktet där pojkar och 

män har och ges mer makt än flickor och kvinnor.  

 

    Månsson (2000) har gjort observationer och intervjuer i förskolan och tittat på 

interaktionsmönster mellan pedagoger och barn ur ett genusperspektiv. Hennes 

studier visar bland annat att i vissa situationer får pojkarna mer vägledning och 

utarbetade svar från förskollärarna. Pojkarna får också mer uppmärksamhet och 

lärarna har längre dialoger med pojkarna än med flickorna. Månsson (2000) menar 

att eftersom pojkar i många situationer får en framskriden position och ett stort 

utrymme kommer de att uppfatta sig själva, eller sitt kön som högst värderat. Det blir 

en form av idealisering och uppvärdering av det maskulina. Månsson (2000) säger 

liksom Svaleryd (2002) att pojkarna får spela huvudrollen. Eftersom genus är 
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relationellt, alltså skapas i relation till något annat, blir inte flickornas roll någon 

huvudroll utan en biroll. Denna rollfördelning visade vara tydligast i de samlingar 

och aktiviteter som var ledda av vuxna. I sin undersökning har Månsson (2000) 

studerat tre förskolor. Det som var gemensamt för alla förskolor var att det bara var 

någon eller några pojkar på varje förskola som tog på sig den dominerade rollen. Det 

är dessa pojkar som mycket uppmärksamhet läggs på. Alltså är det en stor grupp 

pojkar som tar och får betydligt mindre utrymme än dessa få framträdande pojkar. 

Vissa pojkar har mindre utrymme än en del flickor. Månsson (2000) menar utifrån 

detta att någon pojkdominans i allmänna termer går det alltså inte att tala om, utan att 

det snarare är en eller några pojkar som blir representant för gruppen pojkar. Detta 

visar att pojkar inte är en enhetlig grupp utan det finns stora variationer inom 

gruppen pojkar.  

 

     Einarsson och Hultman (1984) har genomfört ett projekt vid namn ”Språk och kön i 

skolan”. I detta projekt har de gjort en analys av samtalet i klassrummet. De har både 

studerat förhållandet mellan flickor och pojkar men även mellan lärare och elever av 

olika kön. I deras resultat kom det till exempel fram att flickor i mer än dubbelt så 

stor utsträckning räcker upp handen för att få ordet. Pojkarna däremot får ordet 

genom att läraren ger dem en fråga eller genom att de tar ordet utan att räcka upp 

handen. I alla skolor som Einarsson och Hultman (1984) har studerat är det pojkarna 

som är de dominanta, de som tar ordet och som har huvudrollerna. Läraren ger 

pojkarna mer hjälp och lägger mer tid på dem. Detta till stor del för att de upplevs 

vara mer besvärliga än flickorna. Flickorna får däremot vara tålmodiga och vänta på 

sin tur. Pojkarna får fler och strängare tillrättavisningar än vad flickorna får. När 

läraren riktar sig till flickor har den en tendens att tala på ett mer barnsligt och 

beskyddande sätt. Einarsson och Hultman (1984) finner med sin undersökning ingen 

rättvis fördelning av ordet i klassrummet.  

. 

     Forskning visar att skolan fortfarande är en institution som medverkar till att 

stereotypa könsmönster bevaras. Holm (2008) kommer i sin avhandling fram till att 

lärarna i hennes undersökning ser flickor som lugna, mogna och skolinriktade. Pojkar 

ses däremot som stökiga, högljudda och omogna. Lärarna förväntar sig att flickor 

och pojkar ska vara på respektive vis och bemöter dem på olika sätt utifrån detta. De 

ställer till exempel inte lika höga krav på pojkarna och de håller mer koll på dem i 

klassrummet. Eftersom omognad kopplas ihop med pojkar ses det som mer 

acceptabelt att de är spontana och ”svävar ut”.  Av tjejer som förväntas vara lugnare 

ses ett sådant beteende som mer förbjudet. Pojkarna fick även tramsa och säga 

dumma kommentarer utan att stå till svars för det, detta för att de ses som omogna. 

Alltså har lärarna strängare regler för flickor eftersom de ser dem som mognare och 

förväntar sig mer av dem. I Holms (2008) forskning framgick indirekt att lärarna 

ville att pojkar och flickor skulle leva upp till de stereotypa förväntningar som fanns 

på dem. De som inte uppfyllde förväntningar på ”korrekt” beteende för respektive 

kön tenderade att bli sedda som problematiska. Lärare sa bland annat att stökiga 
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flickor var svårare att handskas med än stökiga pojkar. De sa även att tysta och slutna 

pojkar inte tillförde något till klassen och att de var svåra att skapa en relation med. 

Som avslutande kommentar uttrycker Holm (2008) att: 

 

     Genom sitt sätt att tala, sin undervisningsstil och dagliga interaktion med eleverna, 

medverkade lärarna i min studie till att dels peka ut könsskillnader, dels skapa 

statusskillnader mellan olika slags maskuliniteter och femininiteter i klassrummet.  

Eftersom lärarna som jag intervjuade och observerade tenderade att se flickor och 

pojkar som separata grupper, bidrog det till att bevara motsatsparten stark/svag, 

mogen/omogen, kontrollerad/okontrollerad etc (Nordberg, 2008:129).  

 

     Holm (2008) tror inte att lärarna själva alltid är medvetna om vilka normer de 

förmedlar till sina elever. Inte heller eleverna verkade ha uppmärksammat detta då 

majoriteten av dem upplevde att lärarna behandlade dem jämlikt och rättvist. I och 

med att genusmönster och maktrelationer som finns i skolan ofta ses som givna och 

”normala”, uppmärksammas de sällan och förblir därmed dolda.  

 

 

3.2 Jämställdhet  

 

     Definitionen av jämställdhet är jämlikhet mellan könen. Begreppet skapades i 

samband med att politiken under 1960 - talet började ta upp kvinnors underordnade 

position i familj och samhälle. Ordet jämställdhet har kommit att bli en självklarhet i 

svensk politik. Begreppet har fått stort genomslag men det är varken oföränderligt 

eller entydigt. Verkligheten förändras över tid och därmed förändras också de 

politiska tolkningarna av begreppet. Det påverkar i sin tur vår uppfattning om vad 

som är viktigt, även vad som är viktigt i skolan (Myndigheten för skolutveckling, 

2003).   

 

     Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att: ”Kvinnor och män ska ha samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet” 

(Myndigheten för skolutveckling, 2003:7). Det innebär bland annat att det ska vara 

en jämn fördelning av makt och inflytande. Likaså tillgång till utbildning och 

möjligheter till utveckling av personliga ambitioner och intressen. Det ska även vara 

lika villkor och förutsättningar i frågor som rör arbete, arbetsvillkor och 

utvecklingsvillkor i arbetet (Myndigheten för skolutveckling, 2003). I skolans värld 

har begreppet funnits länge och användes redan i grundskolans läroplan år 1969. I 

dagens läroplan, Lgr 11, ses jämställdhet mellan kvinnor och män som ett av de 

grundläggande värdena. I läroplanen står följande: 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 

som skolan ska gestalta och förmedla (Skolverket, 2011:7).  
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Wernersson (2009) har i sin forskning om genus i skolan undersökt hur lärare 

uppfattar jämställdhet. I skolan får lärarna ett stort utrymme och deras individuella 

uppfattningar om jämställdhet är därmed betydelsefulla för hur verksamheten 

utformas. I hennes undersökning framkom det att lärare hade en väldigt enad bild av 

vad jämställdhet är. För de allra flesta handlade jämställdhet främst om att alla 

människor har ett lika värde, oavsett kön. Majoriteten tyckte till exempel att 

nuvarande maktskillnader i samhället borde försvinna och att lika föräldraansvar är 

en självklarhet. En markant skillnad var dock att yngre och mer oerfarna pedagoger 

tyckte det var viktigt att biologiska skillnader bejakas hos elever. Detta kan tolkas 

som att det finns ett tydligt accepterande av biologiska skillnader bland en mer 

oerfaren personal jämfört med en mer erfaren. Svaleryd (2002) menar att det är 

viktigt att bejaka biologiska skillnader mellan män och kvinnor, annars skulle ingen 

attraktion mellan könen uppstå. Hon menar att jämställdhet handlar om att vi måste 

lära oss förstå, acceptera och värna om olikheterna.  

 

Trots att jämställdhet fått en alltmer framskjuten plats i läroplaner visar erfarenheter 

och forskning att barn i skolan möts av stereotypa föreställningar och förväntningar 

på hur man ska vara som flicka respektive pojke. Detta hämmar deras möjligheter att 

utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen, vilket är slöseri med 

mänskliga resurser. Jämställdhet i skola är en pedagogisk fråga som är beroende av 

pedagogernas kunskap och kompetens. Den pedagogiska verksamheten måste 

utformas med en könsmedvetenhet som främjar jämställdhet (Myndigheten för 

skolutveckling, 2003).  

 

I rapporten ”Värdegrunden och skolan” (1998) framkom att lärare arbetade aktivt 

med demokrati men att jämställdhet var ett ämne som hade försummats. Många 

lärare upplevde att de saknade metoder för hur arbetet med jämnställdhet skulle 

utformas. Rektorerna i sin tur tyckte att skolorna redan var jämställda och att ämnet 

var något som automatiskt ingick i det allmänna värdegrundsarbetet. Detta trots att 

negativa attityder till flickor och ett nedsättande språkbruk förekom på skolorna 

(Myndigheten för skolutveckling, 2003). Tallberg Broman (2002) berättar att det 

länge rått en likhetsnorm inom svensk skola, vilken innebär att skolan ses som 

jämställd och Sverige som ett jämställt land. Detta är en bidragande orsak till 

komplikationer i köns- och jämställdhetsarbetet.  

 

Jämställdhet har med andra ord inte en självklar plats i undervisningen. Från en sex- 

och samlevnadsundervisningsrapport från år 1999 kom det fram att det är få skolor 

som har utformat mål för jämställdhetsarbete, än mindre diskuterat vad det betyder. 

Även elever som har fått uttrycka sig i frågan om undervisning kring jämställdhet har 

upplevt att det är något som inte existerar (Myndigheten för skolutveckling, 2003). 

Skolor och arbetslag behöver därför anskaffa gemensam kunskap om samhällets 

maktstrukturer. Det behövs fakta om hur män och kvinnor har det i samhället idag 
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och sist men inte minst behövs kunskap om hur ens eget förhållningssätt påverkar 

andra människors, i synnerhet elevers, självuppfattning (Svaleryd, 2002).  

 

Orlenius (2001) föreslår att lärare ska bejaka olikheterna och satsa på att låta 

eleverna jobba i könshomogena grupper för att stimulera en ökad jämställdhet. 

Pojkar behöver exempelvis utveckla ett självförtroende som innebär att de inte hela 

tiden behöver bevisa sin manlighet i enlighet med de ideal som de utsätts för i 

samhället.  
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4 Teorianknytning 
 

4.1 Socialisation 

 

Människor blir påverkade av samhället på olika sätt för att bli anpassade 

samhällsmedborgare, detta kallas socialisation. Socialisationsprocessen sker inom de 

flesta av livets områden såsom i hemmet, skolan, på arbetet och via media. Beroende 

på vilket samhälle människan växer upp i och vilken kultur som råder formas 

människan till att bli på ett visst sätt. Människor införlivar de normer, traditioner och 

den kultur som finns i samhället för att stärka samlevnanden med varandra och 

överlevnadsmöjligheterna. Detta är något som sker omedvetet. I denna process 

påverkas vi bland annat till att vilja vara könstypiska, vilket sedan blir en del av vår 

identitet. Våra handlingar, känslor och tankar bekräftar den innebörd som 

könsstillhörigheten har i vårt samhälle. Vi uppfattar det önskvärda som vårt frivilliga 

val. Kvinnor och män tar till sig och följer den könsliga hierarki som finns. De 

begränsade möjligheter som kvinnors underordning medför, omvandlar kvinnor till 

sina önskningar. Det som kan ses som överordning uppfattas som en del av mannens 

identitet. Vi människor fastnar i genusordningen som finns och båda könen förlorar 

på det, fast på olika sätt. Att detta könstypiska blir en del av vår identitet innebär att 

det går på djupet. Det är inte bara något vi kan skaka av oss, ändra på och lära om, 

utan det blir en del av vem vi är och det är därför könstypiska beteende, 

genusmönster och den så kallade genusordningen blir svår att bryta (Hovelius, E 

Johansson, 2004). 
 

 Denna hierarki och åtskillnad mellan könen har funnits sedan tidiga antiken. Redan 

då skapades motsatspar i tänkandet kring manligt och kvinnligt. Exempel på detta är: 

förnuft – känsla, aktiv – passiv, autonom – beroende och själ - kropp. Det första 

ordet i varje motsatspar kopplades ihop med det manliga könet. Det manliga könet 

tilldelades också ett större värde och uppfattades som normen för det mänskliga. 

Dessa föreställningar utgör en del av vårt historiska och kulturella arv och inverkar 

därmed på hur vi ser på och vad vi förväntar oss av män och kvinnor idag (Hovelius, 

E Johansson, 2004). Att se manligt och kvinnligt som dessa motsatspar kallas 

numera att man har ett dualistiskt tänkande. Det menas att kvinnor är det som män 

inte är och män är det som kvinnor inte är. Fler exempel på motsatspar är: subjekt – 

objekt, ordning – kaos, ljus – mörker och gott – ont. Även i dessa motsatspar är det 

första ordet det som kopplas ihop med det manliga könet. Motsatsparet är inte 

likvärdiga, utan den manliga hälften värderas högre. Mannen ses som normen och 

kvinnan som det avvikande. Det är detta dualistiska tänkande som ligger till grunden 

för feminismens kritik mot genusordningen. Förnuft och logik är inte könsneutralt 

utan något som förknippas med manlighet (Lena Gemzöe, 2006).  
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4.2 Genuskontrakt  
 

Yvonne Hirdman (2004) skriver i boken Genus- historia – en historiografisk exposé, 

om genuskontraktet. Enligt teorin om genuskontraktet finns en struktur i samhället av 

olika föreställningar som fungerar som ”kontrakt”. Dessa kontrakt finns osynliga 

mellan kvinnan och mannen och är föreställningar om idealtypsrelationen mellan 

kvinna och man. Hur de ska vara mot varandra i arbetet, kärleken, språket också hur 

kvinnor och män ska se ut och vilka kläder som är tillåtna med mera. Dessa 

genuskontrakt överförs från generation till generation. Dottern ärver moderns 

föreställningar om hur en kvinna ska vara medan sonen ärver faderns. Genom 

genuskontraktet kan vi lättare se framförallt vilka begränsningar som finns för 

kvinnor men vi får också en förståelse av relationen mellan feminint och maskulint. 

Genuskontraktet utmärker könens skilda positioner där mannen är överordnad 

kvinnan i sin roll som beskyddare, försörjare och bär också ansvaret. Kvinnans 

uppgift enligt genuskontraktet är födandet och uppfödandet. På så vis har män och 

kvinnor skilda förutsättningar i livet. Detta genuskontrakt stärker enligt Hirdman 

(2004) stereotyperna för genus och ger styrka och legitimitet för kvinnors och mäns 

olika förutsättningar.    
   

4.3 Inlärningsteori  

 

Enligt en teori vid namn inlärningsteorin beror flickor och pojkars olikheter på 

imitation, modellinlärning och förstärkning. Barnen ser hur både vuxna och äldre 

barn agerar på ett könsstereotypiskt vis. Till exempel genom att förhålla sig till 

pojkar som tuffa och flickor som mjuka. Föräldrar börjar redan när barnen är små att 

belöna och straffa sina barn för deras beteende. När barnet imiterar föräldern av 

samma kön belönar föräldern barnet. Medan om barnet imiterar föräldern av motsatt 

kön blir barnet ”bestraffat”.  Belöning och bestraffning återkommer i föräldrarnas 

roll och de gör detta beroende på hur dem anser att pojkar respektive flickor ska 

uppföra sig. Föräldrar behandlar ofta flickor och pojkar olika även fast de har 

uppfattningen att de inte gör det. Exempelvis ingriper föräldrar snabbare om dottern 

beter sig aggressivt än om sonen beter sig på samma vis. Ett annat exempel på hur 

föräldrar ofta behandlar flickor och pojkar olika är när pojkar ber om hjälp. De får då 

ofta till svar att de först ska försöka själva, medan flickor får hjälp med detsamma 

(Hwang, Nilsson, 2003).   
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5 Syfte och frågeställningar  
 

Huvudsyftet med uppsatsen är att genom observation undersöka hur läraren påverkar 

konstruktionen av genus i låg- och mellanstadiet. Utöver detta är även syftet att 

genom intervju ta reda på lärarnas uppfattning om jämställdhet och genusarbete i 

skolan.  

 

Arbetet kommer utgå från följande frågeställningar: 

 

- Hur fördelar läraren uppmärksamheten i klassrummet mellan flickor och pojkar? 

- Hur ser läraren på jämställdhet och jämställhetsarbete på den skolan han eller hon är 

verksam i?  
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6 Metod 
   

 Vi har valt både en kvantitativ och en kvalitativ undersökningsmetod. Metoderna 

innebär olika sätt att samla in information eller att bearbeta information (Björkdahl 

Ordell, 2007). Den kvantitativa metoden är en typ av forskningsmetod där statistiska 

resultat eftersöks. Det handlar om att uppskatta hur ofta något förekommer eller hur 

många av något slag. Den kvalitativa metoden innebär istället att intresset ligger i att 

undersöka upplevelser eller uppfattningar som finns hos den aktuella gruppen eller 

som en viss person har, exempelvis hos eleven eller läraren. Det sätt vi valde att göra 

vår undersökning på var genom observation efter ett observationsschema, vilket då 

blir en kvantitativ metod. Vi gjorde även en mindre intervju, vilket är en kvalitativ 

metod. (Bilaga A och B). Enligt Kihlström (2007) är observation ett lämpligt sätt att 

uppskatta förekomsten av i vilken utsträckning läraren tilltalar pojkar och flickor i 

klassrummet. Eftersom vi vill undersöka hur ofta läraren vänder sig till flickor och 

pojkar i olika avseenden samt se hur hon/han bemöter dem passar observation oss 

som val av metod. Ytterligare motivering till val av metod är att kombinationen av de 

båda metoderna, kvantitativ och kvalitativ, kan ge oss en bredare bild av det vi 

undersöker. Vi kommer dels få datainsamling på hur det statistiskt sätt ser ut i 

klassrummet vad det gäller lärarens påverkan av genusordningen. Dels kommer vi få 

en inblick i hur läraren ser på flickor och pojkar och sin egen undervisning genom 

intervjun.  

 

6.1 Urval  
 

Observation A och B utfördes i en grundskola årskurs F-6 i en mindre ort i Sverige. 

Skolan ligger i ett villaområde nära centrum och har omkring 350 elever. Eleverna 

går i olika byggnader där förskoleklassen är i en separat byggnad, nära denna 

byggnad är klass 1 och 2 i en annan byggnad och årskurs 3-6 går i en byggnad på 

andra sidan av skolgården. Det finns dessutom en byggnad för matsal, personalrum 

och träslöjd i området och en byggnad med idrottssal och omklädningsrum för pojkar 

och flickor. På skolgården finns mycket utrymme för lek och olika aktiviteter. Där 

finns bland annat en fotbollsplan, en basketplan, tre sandlådor, två gungställningar, 

en klätterställning och ett bollplank. På skolan jobbar totalt 73 personal.  

 

Observationerna utfördes i årskurs 2. I klass A går totalt 27 elever, varav 15 av 

barnen är flickor och 12 är pojkar. I klass B går 20 elever med jämn fördelning av 

pojkar och flickor. Båda klasserna har kvinnliga lärare med mer än 30 års erfarenhet 

av läraryrket.  

 

Observation C och D utfördes i en låg- och mellanstadieskola i en mellanstor stad i 

Sverige. Skolan ligger i centralt och det går cirka 300 elever på skolan. Skolan är 

uppdelad i två huvudbyggnader med olika i namn. I den lite mindre byggnaden går 

förskoleklassen, årskurs 1 och årskurs 2. Där går det en klass i varje årskull. I den 

större byggnaden går årskurs 3,4,5 och 6. Där finns det 2 klasser i varje årskurs. 

Detta för att skolan får elever från en annan skola i årskurs 3. I byggnaden där 

mellanstadiet håller till finns skolmatsal, idrottshall, bibliotek och slöjdsalar. På 

skolområdet ligger även en förskola. Skolgården är stor och det finns både 

grönområde och asfalt. Det finns flera fotbollsplaner, basketplaner och liknande. 

Bredvid skolan ligger ett litet skogsområde.  
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Observation C gjordes i årskurs 2. I klassen går det totalt 20 elever, 13 pojkar och 7 

flickor. Läraren i denna klass var en äldre kvinna med drygt 40 års yrkeserfarenhet 

som lärare. Observation D gjordes i en årskurs 5. I klassen går det totalt 22 elever, 14 

pojkar och 8 flickor. Läraren var en medelålders kvinna med fyra års yrkeserfarenhet 

som lärare.  

  

6.2 Utformning av observationsschema och intervjuguide  
 

Med tanke på att detta var första gången vi gjorde en observation kändes det bra att 

ha ett tydligt observationsschema med några utvalda saker som vi skulle observera. 

På så sätt visste vi exakt vad det var vi skulle iaktta och om det skedde så drog vi ett 

streck i schemat. De punkter som vi valde att observera hämtade vi bland annat från 

tidigare forskning. Det som var omtalat och hade uppmärksammats i tidigare studier 

från några år tillbaka fann vi intressanta att även undersöka i vår forskning. Vidare 

valde vi att undersöka det som vi ansåg kunde svara på vår frågeställning.  

 

En kort intervju med läraren ville vi ha med för att höra vad läraren hade för tankar 

om flickor respektive pojkar och hur hon/han såg på jämställdhet och skolan. 

Observationen såg vi som den stora delen i vår studie och den som till största del 

uppfyllde vårt syfte. Därför valde vi att bara ha fyra frågor o intervjun. Frågorna vi 

valde ger läraren en chans att både berätta om hur hon/han ser på sina elever och 

jämställdhet i skolan. Läraren får också möjlighet att berätta om sin egen 

undervisning, vilket ganska tydligt avslöjar om en lärare har ett genustänk eller inte. 

Genom vår intervju får vi också se om lärarens tankar kring genus och jämställdhet 

stämmer överens med dennes agerande.  

 

6.3 Genomförande  

 

6.3.1 Observation A 
 

Eleverna började dagen klockan 8:00. Läraren stod i dörren och tog emot eleverna 

genom att hälsa, ta i hand och önska alla välkomna. Sedan samlades klassen 

tillsammans med läraren framme vid tavlan. Läraren satt framför eleverna på en pall 

och eleverna satt på golvet eller på en bänk. Sedan fick de elever som ville berätta 

något inför klassen göra detta. De gick också igenom dagen tillsammans. Sedan fick 

en utvald elev gå fram och göra en övning med klassen. Alla i klassen får göra 

övningen, för varje dag är det någon ny elev efter klasslistans ordning. Därefter hade 

läraren högläsning med jultema och kort därefter fick en elev öppna ett av de paket 

som hängde i en konstgjord gran i klassrummet. I paketet stod en övning som klassen 

skulle utföra gemensamt. Övningen var att eleverna skulle ställa sig i 

bokstavsordning vilket de sedan gjorde med mycket hjälp från läraren. Sedan gick 

eleverna ut på rast.  

 

Vid nästa lektion var eleverna indelade i halvklass. Under första halvklassen var där 

åtta pojkar och fem flickor. De jobbade med klockan och de blev tilldelade varsin 

klocka i plast. Sedan ledde läraren hela lektionen och de fick ställa in klockan efter 

olika klockslag som läraren bestämde. Nästa lektion såg ut likadan men då var det tio 

flickor och fyra pojkar. Klassen var indelad i fyra färggrupper som kombinerades på 
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olika sätt vid varje halsklasstillfälle. Sedan gick eleverna på lunchrast. Vid nästa 

lektion hade eleverna engelska. Läraren spelade upp en sång och eleverna sjöng med. 

Sedan gick hon igenom en hälsningsfras som eleverna fick träna på genom att gå runt 

och hälsa på varandra med denna fras. Resten av dagen tränade eleverna på ett 

julspel med sång och teater som de skulle spela upp för föräldrarna. Läraren fick ofta 

styra eleverna och hjälpa till med vart de skulle stå och så vidare. Till sist när de var 

färdiga samlades de återigen framme vid tavlan i en samling där de bland annat 

reflekterade över hur träningen med julspelet hade gått och vad de behöver träna mer 

på. De sista minuterarna som var kvar av dagen läste läraren högt och sedan slutade 

eleverna för dagen, klockan var då runt 13:30. Efter detta höll vi intervjun med 

läraren.              

 

6.3.2 Observation B 
 

Morgonen startade klockan 8:00 och läraren hälsade eleverna välkomna i dörren och 

skakade hand med varje elev. Sedan satte sig eleverna i bänkarna tyst och lugnt. 

Läraren sa några ord till klassen sedan sjöng de en välkomstsång tillsammans och i 

sången sjöng de om varje elev i klassen. Därefter fick en pojke i klassen som fyllde 

år gå fram och sätta sig på en stol framför klassen och klassen sjöng en 

födelsedagssång för honom. Sedan gick halva klassen ut och de elever som var kvar i 

klassrummet samlades i en ring på golvet tillsammans med läraren. Hon gick igenom 

några uppgifter som fanns i elevernas övningsbok och ställde lite frågor kring 

uppgifterna i boken. Sedan fick eleverna sätta sig på sina platser och läraren gick 

igenom hur meningar kunde se ut genom att tillsammans med eleverna forma olika 

exempel på meningar. Därefter jobbade eleverna var för sig med dessa uppgifter och 

läraren gick runt och hjälpte eleverna.  

 

Efter en stund återsamlades klassen igen och läraren läste högt ur en bok med 

jultema. Under läsningen stannade läraren ibland upp och ställde frågor till eleverna 

om texten. När de sedan sjungit några julsånger tillsammans var det dags för rast. 

Efter rasten startade de med halvklass och de jobbade med klockan. Läraren delade 

ut klockor till eleverna och hon visade för eleverna med en klocka hur olika 

klockslag kunde se ut. Sedan fick varje elev en lapp där det var en bild på en klocka 

som visade en viss tid och en fråga om vem som har ett visst klockslag. Sedan gjorde 

eleverna en övning tillsammans i klassen utifrån dessa lappar medan de satt i sina 

bänkar, läraren hjälpte till och ledde övningen. Efter övningen fick eleverna jobba 

själva med klockan och läraren gick runt och hjälpte till. Sedan var det lunch.  

 

När lunchen var slut samlades alla elever i klassrummet. Läraren hade en snabb 

genomgång av vad de skulle göra sedan gjorde eleverna eget arbete som denna 

lektion var att rita olika bibliska figurer som exempelvis, Jesusbarnet, Josef eller 

Maria. Eleverna satt tyst och lugnt och jobbade med detta och läraren satt framme 

vid sig kateder och sysslade med eget arbete. Under sista lektionen stannade den 

halvan av klassen som inte hade jobbat med svenskuppgifterna förra halvklassen 

kvar för att göra detta. Läraren samlade eleverna även denna gång i en ring på golvet 

och hon gick igenom uppgifterna och ställde också frågor om dem under 

genomgången. Därefter fick eleverna sätta sig på sina platser. Läraren fortsatte 

genomgången med att skriva exempel på meningar på tavlan och eleverna fick hjälpa 

till att forma dem. Sedan jobbade eleverna med uppgifterna var för sig och läraren 
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gick runt och hjälpte till. Till sist gick de igenom tillsammans med läraren vad de 

hade skrivit och varje elev fick läsa upp något de skrivit. När lektionen var slut 

återsamlades eleverna och klockan 13:40 var dagen slut. När barnen hade gått hem 

satte vi oss ner med läraren och ställde våra intervjufrågor.  

 

6.3.3 Observation C 
 

Eleverna började kl 8:20 på morgonen. Läraren började med att ta varje elev i hand 

och säga ”God morgon”. Eleverna slog sig ner och det var tyst och lugnt i 

klassrummet. Deras första lektion var i halvklass. Hälften av eleverna var i 

biblioteket med bibliotekarien och den andra halvan hade läsgrupp. Det innebar att 

eleverna satt utspridda i små grupper och läste högt för varandra. Läraren satt och 

läste med en elev som hade det lite svårare med läsningen. Under denna lektion fanns 

det inte så mycket att observera då läraren satt enskilt med en elev.  

 

När bibliotek/läsgrupp var över så samlades klassen på golvet i en ring och åt frukt. 

Under denna stund fick ett av barnen öppna dagens lucka i deras adventskalender och 

fick även ett litet paket. Läraren presenterade också en ny bok som hon skulle börja 

läsa för eleverna. Boken handlade om en pojke som ville leka med dockor men var 

rädd för att bli retad av sina kompisar så han höll dem gömda i garderoben. Efter 

presentationen väckte läraren en diskussion i ringen och ställde frågor som: ”Är det 

något som du leker med som känns lite pinsamt?” ”Finns det pojk- respektive 

flickleksaker?” Hon ville trycka på att alla fick tycka om och leka med vad de ville 

oavsett kön. Under denna stund i ringen var alla väldigt aktiva och ville svara på 

frågorna. 

 

Efter fruktstunden jobbade de med lässchema. Detta innebar att eleverna jobbade 

självständigt vid sina bänkar med att läsa i en bok och göra olika uppgifter till. 

Läraren gick omkring och lyssnade på eleverna när de läste och hjälpte dem när de 

behövde hjälp. Vi satt vid lärarens kateder, på så vis hade vi bra utsikt över hela 

klassen och läraren. Sedan var det rast. Efter rasten hade de matematik. Då jobbade 

de självständigt i varsin mattebok vid sina bänkar. Läraren gick omkring och hjälpte 

eleverna. Därefter var det lunch och lunchrast. Direkt efter lunchrasten hade eleverna 

idrott med idrottsläraren. Vi hade då vår intervju med läraren. Sedan kom eleverna 

tillbaka och de hade en sista lektion, julschema. Under denna lektion fungerade det 

på samma sätt som de flesta av de tidigare lektionerna under dagen att eleverna satt 

och jobbade självständigt vid sina bänkar. Denna gång hade eleverna varsitt papper 

med olika uppgifter som var knutna till julen. Läraren gick omkring och hjälpte de 

som behövde hjälp. Efter denna lektion sjöng de en ”Hej då-sång” och sedan var 

dagen slut.  

 

6.3.4 Observation D 
 

Även femmorna startade sin dag kl 8:20. Läraren inledde lektionen med att lotta en 

elev som fick komma fram och öppna dagens adventskalender, öppna 

chokladkalender samt få en pepparkaka. Efter det började första lektionen som var en 

NO-lektion. Under denna lektion jobbade eleverna med musklerna och kroppen. De 

fick först se två korta filmer och sedan jobbade de i varsin bok och svarade på 

instuderingsfrågor. Läraren fanns tillgänglig i klassrummet och hjälpte de som 



 

 

 

19 

behövde hjälp. Efter första lektionen hade eleverna idrott med idrottsläraren. Då höll 

vi intervjun med läraren.  

 

Sedan hade eleverna matematik. Under denna lektion jobbade de i små grupper som 

läraren lottade fram. Eleverna fick gå till olika stationer och utföra olika 

matematikuppdrag. Stationerna fanns utspridda i tre olika rum. Under denna lektion 

var det något svårt att observera då alla elever var utspridda och läraren gick runt 

mellan de olika klassrummen. Efter mattelektionen var det lunch och lunchrast.  

 

Därefter hade läraren matematik med den andra femman på skolan. Vi fick följa med 

och iaktta hur läraren agerade och betedde sig när hon var med denna grupp. Denna 

lektion inleddes med att tala om rasten då det hade varit en del bråk. Sedan hade 

läraren en kort genomgång framme vid tavlan och därefter fick eleverna jobba 

självständigt i sina matteböcker, vilket de gjorde resten av lektionen.  

 

Sedan var det dags för sista lektionen. Då var läraren tillbaka i sitt klassrum och 

skulle ha sin egen klass igen. Under denna lektion hade de matematik igen och 

fortsatte med de stationer som de hade jobbat med tidigare under dagen. Efter detta 

var dagen slut.  

 

6.4 Metodkritik 
 

Styrkor med att använda kvantitativ observation som undersökningsmetod är att vad 

som ska observeras blir tydligt. Därför blir också resultaten tydliga. En annan styrka 

med observation är att det som observeras visar hur någonting är och inte hur något 

verkar vara eller vad någon tycker eller tänker. Fördelar med att välja en kvantitativ 

observation är att observationerna och de olika resultaten som kommit fram går att 

jämföras med varandra tydligt och det går att få en tydlig överblick över resultatet. I 

en observation kan det dock vara svårt att tyda eller urskilja vad som är vad ibland. 

Exempelvis vad räknas som beröm? Eller vad räknas som tillsägelse? Det kan också 

vara svårt att hålla reda på saker som händer då det kan vara mycket som pågår 

samtidigt. Därför kan det vara lätt att som observatör missa saker som händer. Det 

finns också en risk för att inte höra då man kanske sitter för långt ifrån eller någon 

talar för tyst. Dessutom finns det en risk för att personen eller personerna i en 

observation agerar annorlunda för att de är medvetna om att de blir observerade. De 

kanske då agerar på ett vis som de tror är korrekt ur observatörens synvinkel. Vårt 

seende och vad vi som observatörer har för intressen och förutfattade meningar om 

ämnet kan påverka vad det är vi ser eller vad som vi väljer att observera.                

 

Styrkor med en intervju är att det går att få reda på vad, i detta fall, läraren har för 

syn, tankar och värderingar. Detta kan sedan jämföras med resultaten från 

observationen, vilket blir intressant eftersom lärarens tankar och handlingar kan 

kopplas ihop. I detta fall kan vi genom intervjun få reda på om läraren har ett 

genustänkt och i så fall på vilket sätt han eller hon tänker kring detta. De svagheter vi 

ser med denna metod är att läraren svarar på frågorna på ett sätt som han eller hon 

tror är ett bra svar men som kanske inte det egentliga tänkandet och tyckandet.  

 

Eftersom vi har begränsad kunskap kring området och egentligen inte kan så mycket 

mer än det vi fått kunskap om när vi gjort denna uppsats, kan detta påverka 
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observationen och intervjun. Det är också första gången vi skriver en uppsats i detta 

omfång, vilket också kan påverka resultatet och arbetet i sin helhet. Med tanke på 

undersökningens begränsning och att den endast omfattar fyra klasser eller fyra 

lärare, är den därför inte i generell befattning.   

 

6.5 Forskningsetiska överväganden   
 

Vetenskapsrådet (2002) talar om fyra forskningsetiska principer som man som 

forskare måste beakta. Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Vi gav varje lärare information om vad vår studie handlade om och vad den hade för 

syfte. Lärarna i sin tur informerade alla barnens föräldrar om vad vi skulle göra på 

skolan och varför vi skulle komma dit. Skulle det av någon anledning inte kännas bra 

för läraren eller något barn när vi väl var på plats så var det okej för läraren att 

avbryta observationen och dra sig ur. Att informera om detta innan observationen 

startar är viktigt och en del av det såkallade informationskravet.  

 

När läraren hade fått information om vår studie fick hen välja om de ville delta i vår 

studie eller inte. När vi hade fått ett godkännande från läraren var det sedan 

föräldrarnas tur att godkänna deras barns medverkan. Hade någon föräldrar något 

emot att deras barn skulle medverka skulle de kontakta läraren. Att alla inblandade 

får information på detta vis och för möjlighet att välja om man vill medverka eller 

inte kallas samtyckeskravet.  

 

När vi sedan skulle skriva om vår studie valde vi att hålla skolorna, lärarna och 

barnen anonyma. De olika observationerna har vi döpt till A, B, C och D och även 

lärarna har fått namnen A, B, C och D beroende på vilken observation de har ingått i. 

Lärare A observeras i observation A, Lärare B observeras i observation B och så 

vidare. Detta för att ingen ska kunna bli igenkänd eller känna sig uthängd. Detta 

ingår i principen om konfidentialitetskravet.  

 

Allt material vi har samlat in under våra observationer och intervjuer kommer endast 

att användas i vår uppsats. Detta har både lärare och föräldrar informerats om och det 

kallas nyttjandekravet.  
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7 Resultat 

 
I det här kapitlet presenteras resultatet av vår studie och frågeställningarna kommer här 

att besvaras. Resultatet kommer vara uppdelat med varje observations- och 

intervjutillfälle för sig. Vi har valt att döpa dessa till A, B, C och D, varje bokstav 

representerar ett tillfälle. För varje tillfälle vi skriver om börjar vi med att presentera 

resultatet av observationen som sedan följs av intervjun. I slutet av kapitlet 

sammanställer vi observationerna i en tabell för att få en helhetsbild över resultatet.  
 

7.1.1 Observation A 
 

Lärare A gav både flickor och pojkar beröm. Resultatet visade lika fördelning för hur 

ofta läraren gav flickor respektive pojkar beröm. Vår första iakttagelse när läraren gav 

beröm var när läraren berömde en flicka när hon stängde dörren till klassrummet. 

Resten av dagen gav hon beröm på liknande sätt till eleverna genom att svara ”bra” då 

någon av eleverna visade att de exempelvis förstått något. Pojkarna i klassen fick 

dubbelt så många tillsägelser som flickorna. Läraren blev aldrig arg på någon utan 

tillsägelserna var mer i form av en uppmaning, exempelvis ”sätt dig ner!” ”sitt stilla!” 

etcetera.  

 

Klassen var väldigt aktiv muntligt och det var ofta många händer uppe i luften. 

Sammanlagt fick eleverna tala genom handuppräckning 129 gånger under dagen, varav 

pojkarna fick svara eller tala 69 gånger och flickorna 60 gånger. Eleverna räckte oftast 

upp handen efter att läraren ställt en fråga men det var också många av eleverna som 

räckte upp handen under samlingen och berättade något. Vid vissa tillfällen gav läraren 

ordet till eleverna utan handuppräckning. Här visade resultatet ganska lika mellan 

flickor och pojkar, men flickorna fick ordet vid två tillfällen mer än pojkarna. Läraren 

gav ofta ordet till någon som satt och pratade och inte lyssnade. Vid de två 

halvklasstillfällen som klassen hade under dagen var det vid båda tillfällena ojämn 

fördelning mellan flickor och pojkar. Vid första tillfället var det åtta pojkar och fem 

flickor. Pojkarna var mer aktiva än flickorna med handuppräckning. Detta ledde till att 

läraren gav flickorna ordet utan att de räckte upp handen. När läraren sedan märkte att 

de kunde svara på det hon frågade berömde hon flickorna; ”Titta! Du kan ju!”.  Vid 

andra halvklasstillfället var där tio flickor och fyra pojkar. Då var både flickorna och 

pojkarna aktiva med handuppräckning. Pojkarna i klassen talade mycket rakt ut, utan att 

räcka upp handen, men oftast svarade inte läraren på detta. Om det var något hon kunde 

kommentera lite snabbt kunde hon säga något i stil med ”ja, vad bra”. Resultatet visade 

att pojkarna tog ordet mer än dubbelt så mycket som flickorna. Vid två tillfällen under 

dagen fick pojkarna hjälp vid två tillfällen utan handuppräckning och flickorna fick 

hjälp en gång utan och en gång med handuppräckning.  

 

7.1.2 Intervju A 
 

Lärare A tyckte att det skiljde sig mellan hur flickor och pojkar var som grupp mellan 

olika klasser. Men hon tyckte ofta att flickor var ”omhändertagare”, de bryr sig om 

varandra och om omgivningen. Lärare A beskrev flickor vidare som trygga och att de 

ofta har djupa relationer med varandra. De är mer statiska, de har en fast social ställning 

och den är oföränderlig. Egenskaper som är typiska för pojkar tyckte hon var att de är 
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”vinnare”. De mäter sig med varandra och det blir ofta en kamp om vem som är störst 

och bäst. I relationer med andra skiftar de bästa kompisar till skillnad från flickor som 

håller ihop mer.  

 

På nästa fråga som handlade om såvida skolan var jämställd eller inte, svarade hon att 

hon inte tyckte att skolan var det. Hon tycker däremot att skolan bejakar detta och blir 

allt mer jämställd. Hon menar att skolan följer med i samhällets utveckling, dock inte 

skolan som arbetsplats då den domineras av kvinnor. På sista frågan som handlar om 

skolans arbete för jämställdhet tycker hon att skolan arbetar aktivt för detta. Hon svarar 

att det finns med i likabehandlingsplanen och att de i hennes klass ofta diskuterar kön, 

ras, etnisk tillhörighet och så vidare. Samtalen baseras ofta på en händelse som eleverna 

exempelvis får se i en film. Sedan får eleverna tänka och tycka fritt men det är samtidigt 

viktigt, tillägger hon, att de har ett sunt tänkande. Jämställdhet är också något som 

kommer in i skolans vardag i olika situationer som man som lärare ser, noterar och 

motarbetar. Det kan också handla om att notera ett visst synsätt som en elev har. Lärare 

A berättar vidare att hon medveten lyfter flickor som ibland kommer i skymundan då 

pojkar syns och hörs mer.  

 

7.2.1 Observation B 
 

Lärare B gav inte sina elever så mycket beröm, det hände vid tre tillfällen under dagen 

varav pojkar fick beröm en gång och flickor två gånger. Pojkarna fick tillsägelser vid 

sex tillfällen och flickor vid endast ett tillfälle. Vad gäller hur lärare B valde pojkar eller 

flickor som fick svara när de räckte upp handen, oftast efter att hon frågat något, valde 

hon oftast flickor. Detta trots att det många gånger var pojkar som räckte upp handen 

samtidigt som flickor. Pojkarna fick svara 36 gånger under dagen och flickorna svarade 

50 gånger. I denna klass talade inte eleverna rakt ut som de gjorde i större utsträckning i 

observation A. Klassen var i helhet tystare och lugnare. Resultatet blev att pojkarna tog 

ordet utan handuppräckning vid fem tillfällen medan flickorna inte gjorde det någon 

gång. Det var alltid samma två pojkar som pratade utan handuppräckning. Ibland gav 

läraren ordet till eleverna utan att de räckt upp handen, men här blev resultatet lika. 

Både flickorna och pojkarna fick ordet vi fem tillfällen. Vi upplevde att lärare B gav 

ordet till de elever som hon såg inte hängde med i undervisningen. 

 

 I lärares B undervisning jobbade eleverna mycket med eget arbete och därför hände det 

också att hon gick runt i klassen och hjälpte eleverna en del. Resultatet vad gäller hjälp 

med eller utan handuppräckning blev ganska lika fördelat mellan flickor och pojkar i 

klassen. Sex pojkar fick hjälp med handuppräckning respektive sju flickor. Däremot 

fick flickorna lite mer hjälp utan handuppräckning, vid nio tillfällen jämfört mot 

pojkarna som fick hjälp vid sex tillfällen. Vid ett tillfälle hjälpte lärare B en flicka utan 

handuppräckning före en pojke som räckte upp handen. Många gånger hände det att 

eleverna gick fram till lärare B men eftersom vi då hade svårt att höra konversationen 

räknade vi inte med detta i resultatet. Anmärkningsvärt var att vid ett tillfälle frågar en 

pojke lärare B ”Vart ska jag lägga min teckning?”, lärare B vänder sig då till en flicka 

och menar att flickan ska visa pojken vart han ska göra av sin teckning. 
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7.2.2 Intervju B 
 

På första frågan beskriver lärare B killar som barnsliga, egoister och omogna. Hon 

berättar att det är många av killarna i hennes nuvarande klass som är sent födda och 

omognaden kunde bero på detta. De har också svårt att acklimatisera sig i grupp då de 

ofta kommer i konflikt med varandra. Flickor beskrev hon som ”min trygga kärna”, de 

är ordentliga, kreativa, mer tydliga i klassen och utåtriktade. På frågan om lärare B 

upplever att skolan är jämställd svarade hon att det tycker hon att den är. Hon funderade 

inte så mycket över detta utan verkade övertygad om att så var det. Sista frågan om hur 

skolan jobbar med jämställdhet svarade lärare B att jämställdhet ingår i skolans 

värdegrund. Lärare B använde sig av samtal som metod för att förmedla jämställdhet till 

eleverna. Samtal i form av ”kompissamtal” där pojkarna är för sig och flickorna för sig. 

Samtalen kunde till exempel handla om olika saker som berört eleverna under dagen. 

Hon gav exempel på flickor som ofta kommer i konflikter som handlar om utanförskap. 

Lärare B berättar att hon lagt märke till att eleverna utvecklats när det gäller att de allt 

oftare försöker lösa konflikter själva, utan hjälp från någon vuxen, vilket hon såg som 

positivt.               

 

7.3.1 Observation C 
 

Lärare C var ganska sparsam med att berömma överlag. Under dagen delades det endast 

ut beröm en gång till en flicka och två gånger till pojkarna. Berömmet var likvärdigt till 

båda könen och bestod av ett ord som ”bra” eller ”fint” och delades ut när eleven gjorde 

något på rätt sätt. Detta är en lika fördelning av beröm då det nästan var dubbelt så 

många pojkar i klassen. Tillsägelserna däremot fördelades inte lika. Trots att flickorna 

var hälften så många som pojkarna fick de nästan dubbelt så många tillsägelser. Läraren 

blev aldrig arg eller skrek på någon, utan alla tillsägelser var milda och handlade främst 

om att korrigera elevens beteende eller att tysta ner dem.  

 

Flickor och pojkar gavs ordet efter handuppräckning ungefär lika många gånger. Att 

läraren gav någon elev ordet utan att den räckte upp handen inträffade inte en enda 

gång. När det gällde att tala rakt ut utan att räcka upp handen innan såg vi en stor 

skillnad mellan könen. Pojkarna talade rakt ut fyra gånger mer än vad tjejerna gjorde. 

Trots detta, som tidigare nämnts, fick tjejerna fler tillsägelser.  

 

Vi observerade även hur ofta och på vilket sätt eleverna fick hjälp. Vi iakttog både hur 

ofta en elev fick hjälp när denne hade räckt upp handen och hur ofta en elev fick hjälp 

utan att denne räckte upp handen innan. Det kunde då både vara att läraren självmant 

gick fram till eleven och frågade om den behövde hjälp eller att eleven bad om hjälp 

utan att räcka upp handen först. Pojkarna fick hjälp, efter att de hade räckt upp handen, 

dubbelt så många gånger som flickorna. Med tanke på att flickorna var färre än pojkarna 

är detta en jämn fördelning. Att få hjälp utan att räcka upp handen först var exakt lika 

fördelat mellan pojkar och flickor. I de flesta fall handlade det om att läraren redan stod 

i närheten och att eleven då började prata med den och be om hjälp. Varje gång detta 

skedde hjälpte läraren eleven. Detta kan vi se att flickorna gjorde oftare med tanke på att 

de var färre.  
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7.3.2 Intervju C 

 

Lärare C beskrev pojkar överlag som väldigt pratsamma. De tar för sig i klassrummet 

och är kreativa i det som de gör. Hon upplevde även pojkar som rörliga. Flickor såg hon 

som plikttrogna och lugna. Hon tyckte även att flickorna var intrigmakare. De bråkade 

ofta sinsemellan, gnällde på varandra och skapade intriger.  

 

När det kom till frågan om huruvida skolan är könsneutral/jämställd tyckte lärare C att 

hon kunde se en förbättring jämfört mot tidigare. Hon menade vidare hon med sin över 

fyrtio år långa yrkeserfarenhet kunde konstatera att tidigare var skolan långt ifrån 

jämställd. Pojkarna fick mer utrymme och de fick ta för sig på ett annat sätt än tjejer. 

Hon tyckte att det var betydligt bättre nu, inte fulländat, men bättre. Idag tycker hon att 

jämställdhet är ett mer uppmärksammat ämne som skolorna prioriterar och jobbar mer 

med. I hennes egen undervisning jobbade hon på flera sätt med jämställdhet och för att 

motverka traditionella könsmönster. Hon väljer bland annat böcker med temat 

jämställdhet och genus och läser högt för barnen. Detta tycker hon är ett bra sätt för att 

väcka diskussion i klassen. Förutom detta har hon jobbat med olika övningar som till 

exempel drama. De har även tittat på filmer som rör ämnet. Hon har också haft pojk- 

och flickgrupper där eleverna får diskutera olika frågor.  

Hon berättade även att Växjö kommun har haft jämställdhet som ett övergripande mål 

inom skolan. Alla lärare hade fått gå på föreläsningar och haft studiedagar som hade 

handlat om jämställdhet och genusarbete i skolan. De hade också fått olika material som 

de kunde jobba med. Lärarna hade vid olika tillfällen fått göra observationer på 

varandra för att granska huruvida de jobbade utifrån ett genus- och 

jämställdhetsperspektiv. Detta för att de skulle bli mer medvetna om hur de betedde sig 

i klassrummet mot flickor och pojkar.  

 

7.4.1 Observation D 
 

Lärare D var inte heller generös med beröm. Vi la bara märke till att hon gav beröm två 

gånger under hela dagen och båda gångerna var till pojkar. Tillsägelserna blev däremot 

desto fler. Under dagen gav hon en tillsägelse till en flicka medan pojkarna fick totalt 12 

tillsägelser. Tillsägelserna handlade till största del om att påminna en elev som talade 

rakt ut att detta inte var okej eller att be en elev att vara tyst. 

 

Att bli tilldelad ordet efter att en elev hade räckt upp handen hände pojkarna 13 gånger 

och flickorna tre gånger. Oftast var de frågor från eleverna eller svar på en fråga från 

läraren som det rörde sig om. Att däremot bli tilldelad ordet utan att man själv bad det 

hände pojkarna sju gånger och flickorna fem. I detta fall när läraren gav eleverna ordet 

handlade det om att hon ville att eleverna skulle läsa högt ur en bok för resten av 

klassen. Läraren gick ofta fram till elever som inte verkade ha förstått eller som sysslade 

med annat för att ”sätta igång dem”. I nästan alla fall var det pojkar hon gick fram till. 

Det skilde sig avsevärt mellan flickor och pojkar i klassen vad det gällde att ta ordet 

utan handuppräckning. En flicka talade rakt ut en gång under dagen med pojkarna totalt 

sett gjorde det 16 gånger.  

 

Huruvida eleverna fick hjälp med eller utan handuppräckning var jämt fördelat mellan 

könen. Pojkarna fick lite mer hjälp i båda kategorierna men även i denna klass, liksom i 
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klass C, gick det nästan dubbelt så många killar som tjejer, så fördelningen av hjälp blir 

på så sätt lika mellan könen. 

 

7.4.2 Intervju D 
 

Lärare D tyckte det var svårt att beskriva flickor som en grupp och pojkar som en grupp. 

Detta eftersom hon menade att det alltid finns undantagsfall och att det finns flickor som 

är som typiska pojkar och tvärtom. Skulle hon dock välja tre ord som beskrev flickor 

valde hon ambitiösa, ordningsamma och intrigmakare. Till pojkarna valde hon orden 

nyfikna, ivriga och rörliga.  

 

På frågan om skolans verksamhet är könsneutral/jämställd svarade hon ett blankt nej. 

Hon menade att skolan hela tiden förbättras och att hon själv försöker att jobba för att 

skapa ett jämställt klassrum.  Hon ansåg dock att det var långt ifrån alla av hennes 

kollegor som gjorde det. Lärare D hade, liksom lärare C, också fått gå på föreläsningar 

och haft utbildning om genus och jämställdhet. Likaså hade hon varit med och 

observerat sina kollegor samt blivit observerad utifrån ett genusperspektiv. I sitt eget 

arbete med eleverna försökte hon att kontinuerligt ha ett genustänk i åtanke när hon 

fördelade ordet, valde böcker och planerade.  

 

7.5.1 Sammanställning av observationerna 

 
 

Iakttagelser: Pojke Flicka 

Beröm 54% 46% 

Tillsägelse 71% 29% 

Ges ord genom 

handuppräckning 

51% 49% 

Ges ord utan 

handuppräckning 

50% 50% 

Elev tar ord utan 

handuppräckning 

83% 17% 

Hjälp med 

handuppräckning 

63% 37% 

Hjälp utan 

handuppräckning 

52% 48% 

 

Totalt sett i de fyra klasserna går det 89 barn. 49 pojkar och 40 flickor. Detta innebär att 

55% av eleverna är pojkar och att 45% är flickor. Utifrån dessa siffror kan vi då se om 

beröm, hjälp och tillsägelser med mera har fördelats lika mellan könen. 

 

Av tabellen kan vi utläsa att lärarna i dessa fyra klasser totalt sett ger nästan exakt lika 

mycket beröm till flickor och pojkar. Även fördelningen av ordet är nästan på procenten 

exakt lika. Det som vi kan se stora skillnader i är tillsägelserna, där pojkarna får hela 

71% av alla tillsägelser från läraren. Pojkarna får även lite mer hjälp än flickorna efter 
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handuppräckning. Vi kan också utläsa att det är pojkarna som till största del själva tar 

ordet utan att räcka upp handen. 83% av alla elever som talar talar rakt ut är pojkar.  

 

7.5.2 Sammanställning av intervjuerna  
 

Alla lärarna tyckte att det var svårt att beskriva särskilda egenskaper för flickor som 

grupp respektive pojkar som grupp eftersom de ansåg att det finns olikheter inom 

respektive grupp och undantagsfall. De tyckte också att flickors och pojkars egenskaper 

kunde skilja sig beroende på hur klassammansättningen såg ut och hur stämningen var i 

klassen. Lärarnas ord som beskriver flickor respektive pojkar skilde sig åt. Det som alla 

nämnde i intervjun var dock att flickor bråkar med varandra och är intrigmakare. Det 

man också kunde se som gemensamt för två av lärarnas beskrivning av flickor var att de 

sågs som ordningssamma. Två lärare beskrev också pojkar som rörliga.  

Huruvida skolan var könsneutral/jämställd eller inte tyckte en av lärarana att den var 

det, medan övriga tre upplevde att det fanns mycket att jobba med. Tre av fyra lärare 

arbetade med jämställdhet och genus genom samtal och diskussion i grupp. Övningar 

där det ingick drama och film med mera jobbade tre av fyra lärare aktivt med. Två av 

lärarna hade fått en mer grundlig utbildning kring genus under arbetstid. Majoriteten av 

lärarna poängterade att de hade ett medvetet genustänk i sin undervsining.  
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8 Analys 
 
Av våra observationer framkom det att det var pojkarna som var de som var mest 

framträdande i klassrummet. De var överrepresenterade i att självmant ta ordet, räcka 

upp handen samt vara muntligt aktiva. Att pojkar var de som tog störst plats och 

framhävde sig själva kan enligt inlärningsteorin bero på att pojkarna imiterar äldre 

pojkar och män. Att flickorna var mer tillbakadragna och försiktiga kan bero på att de 

imiterar andra flickor och kvinnor. Barn ser hur vuxna beter sig på ett könsstereotypiskt 

vis och tar sedan efter detta. Vad som är könsstereotypiskt är rotat långt tillbaka i tiden 

och det får barn hela tiden lära sig i den socialisationsprocess som ständigt pågår. I 

denna socialisationsprocess har mannen och kvinnan olika positioner där kvinnan är 

underordnad mannen. Denna roll som underordnad som flickor och kvinnor har blivit 

tilldelad och växer in i medför att de inte tar för sig lika mycket som mannen, som är det 

högst värderade könet, vilket vi också kunde se i våra observationer.  

 

Att det skilde sig på pojkars och flickors sätt att vara i klassrummet kan vi också 

förklara med Hirdmans (2004) genuskontrakt. Det finns enligt Hirdman (2004) ett 

osynligt kontrakt mellan flickor och pojkar som talar om för dem hur de ska vara i 

relation till varandra. Detta kontrakt lär flickorna sig av sina mödrar och pojkarna lär sig 

det av sina fäder. Detta överförs sedan från generation till generation. Genuskontraktet 

utmärker mannen som det överordnade och dominerande könet och därför blir det mer 

naturligt för pojkarna att ta för sig, jämfört mot flickorna.  

 

Vi kunde även i vårt resultat se att lärarna riktade mycket av sin uppmärksamhet till 

pojkarna. I sammanställningen av alla observationer visade det sig att pojkarna låg i 

topp inom flera av kategorierna. De fick till exempel mer hjälp av lärarna. Att lärarna 

agerar på detta sätt i klassrummet är enligt socialisationsprocessen naturligt och något 

som sker omedvetet. Lärarna har, liksom alla andra människor, påverkats och formats 

av de värderingar, normer och den kultur som finns i samhället. I denna 

socialisationsprocess formas deras handlingar, känslor och tankar till att bli könstypiska. 

De har tagit till sig den könsliga hierarki som finns i samhället och gjort den till en del 

av sina identiteter. Den könsliga hierarki som råder är att mannen är överordnad och 

därför agerar också lärarna utifrån detta och låter pojkarna vara framträdande och ta 

störst plats i klassrummet.  

 

I intervjun med lärarna framkom det att alla lärarna jobbade på olika sätt med sina 

elever för att främja jämställdhet och för att morverka traditionella könsmönster. 

Majoriteten hade också ett dagligt medvetet genustänk som genomsyrade deras 

planering och undervisning. Exempel på detta var att en av lärarna till exempel 

medvetet valde att lyfta flickorna i hennes klass och en annan lärare hade 

genusperspektivet i åtanke när hon fördelade ordet i klassrummet. Att lärarma ändå 

hade detta tankesätt dagligen trots den makthierarki samt över- och underordnad som 

finns förutbestämd mellan könen i vårt samhälle, visar att lärarna bryter sig loss mot de 

normer och traditioner som finns i vårt samhälle. Trots den könsliga hierarki som finns 

djupt rotade i oss, och som är en del av vår identitet, försöker lärarna medvetet och 

dagligen att bryta Hirdmans (2004) genuskontrakt.  
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9 Diskussion  
 

I detta avsnitt förs en slutdiskussion med utgångspunkt i den analys som tidigare har 

genomförts i syfte att besvara arbetets frågeställningar. Diskussionen består av tre delar; 

resultatdiskussion, metoddiskussion och giltighet. I resultatdiskussionen kommer 

resultatet diskuteras och kopplas till tidigare forskning. Det kommer även ges förslag på 

varför resultatet ser ut som det gör samt vilka eventuella konsekvenser detta kan få.  I 

metoddiskussionen förs en kritisk diskussion av metodval samt presenteras tankar som 

väckts under arbetets gång. I giltighet diskuteras arbetets giltighet.  

 

9.1 Resultatdiskussion 

 

Det finns forskning som visar att lärarna i skolan särbehandlar pojkar. Enligt både 

Andrésen (1995) och Svaleryd (2008) får pojkarna exempelvis mer hjälp av lärarna. 

Månsson (2000) menar att pojkarna får mer uppmärksamhet och att de i många 

situationer får en framskriden position och ett stort utrymme. Lärarna tillåter pojkarna 

att spela huvudrollen, vilket leder till att flickornas roll blir birollen. Även Einarsson 

och Hultman (1984) nämner att pojkarna oftast är de dominanta och att läraren ger dem 

mer hjälp och lägger mer tid på dem. Detta kan vi känna igen i resultaten av vår studie. 

Pojkarna fick i större utsträckning hjälp av lärarna samt hördes och syntes mer i 

klassrummet. Einarsson och Hultman (1984) menar vidare att pojkarna främst får ordet i 

klassrummet genom att tala rakt ut utan att räcka upp handen. Detta beteende kunde vi 

definitivt känna igen i vår studie. Av alla gånger det pratades rakt ut utan att handen 

räcktes upp innan stod pojkarna för 83 % av gångerna detta hände. Att pojkarna var de 

dominanta i klassrummet samt var i större fokus av lärarna i vår studie kan bero på att 

flickorna i två av klasserna var extremt blyga. De vågade inte räcka upp händerna och 

tala högt inför klassen utan satt mestadels helt tysta. Pojkarna däremot var väldigt aktiva 

både med att räcka upp handen för att fråga saker och att prata ”hej vilt” utan att räcka 

upp handen. Eftersom det såg ut på detta vis i två av klasserna tror vi att det föll sig 

naturligt för lärarna i dessa klasser att ge pojkarna mer hjälp och gå fram till dem oftare, 

eftersom det var de som främst visade att de ville ha hjälp och kontakt med läraren. 

Konsekvenserna med att ge pojkarna ett större utrymme bara för att de hörs mer kan 

enligt Månsson (2000) leda till att pojkarna uppfattar sig själva, eller sitt kön, som högre 

värderat.  

 

Holm (2008) berättar att undersökningar hon har gjort visar att lärare ofta ser flickor 

som lugna, mogna och skolinriktade. Pojkarna ses däremot som stökiga, högljudda och 

omogna. Att lärare ser flickor och pojkar på detta vis kan vi till viss del känna igen i vår 

studie då pojkar bland annat beskrevs med ord som: ”rörliga”, ”pratsamma” och 

”omogna”. Flickorna beskrevs istället som: ”lugna”, ”ordningsamma” och ”ordentliga”. 

Holm (20008) menar att risken med att se flickor och pojkar på detta vis kan leda till att 

läraren har olika förväntningar och krav på dem. Oftast har lärare ett hårdare regelverk 

mot flickor. Detta eftersom flickor förväntas vara lugnare och därmed ses beteenden 

som att tala rakt ut eller springa omkring i klassrummet som mer förbjudna. För 

pojkarnas del, som ses som omogna, är det mer acceptabelt att ”sväva ut” eller bryta 

mot regler eftersom detta beteende kopplas ihop med deras omognad. Detta kan vi 

endast känna igen i en av våra observationer, i observation C. Här pratade pojkarna rakt 

ut utan att räcka upp handen 19 gånger, jämfört mot flickornas fyra gånger. Trots detta 



 

 

 

29 

har flickorna nästan fått dubbelt så många tillsägelser än pojkarna under dagen. Vi 

uppfattade aldrig att läraren sa till pojkarna när de pratade rakt ut, vilket hon gjorde med 

flickorna. Så Holms (2008) beskrivande av olika regelverk utifrån olika förväntningar 

kan vi se hos lärare C. I de övriga tre observationerna såg vi inte detta alls. Pojkarna var 

i majoritet att tala rakt ut, men de var också de som fick flest tillsägelser. I dessa klasser 

fick allt dåligt beteende konsekvenser, oavsett kön.  

 

Förutom att pojkarna fick något mer hjälp av lärarna samt att de fick fler tillsägelser, 

skilde det sig inte direkt i lärarnas agerande mot flickor och pojkar. Vi upplevde 

majoriteten av lärarna som genusmedvetna och även enligt dem själva var det något de 

jobbade aktivt och kontinuerligt med. I en rapport vid namn ”Skolan och värdegrunden” 

från 1998 framkom det att lärare tyckte att det var svårt att jobba med jämställdhet och 

genus. De saknade metoder för hur de skulle jobba med det samt var rektorerna 

ointresserade av att hjälpa till i frågan eftersom de redan såg skolan som jämställd. Av 

vår studie kan vi idag se, femton år senare, att jämställdhet har blivit ett mer prioriterat 

och viktigt område i skolan. I två av skolorna vi gjorde observationerna i hade de 

jämställdhet som ett övergripande mål i kommunen. I dessa skolor hade alla verksamma 

lärare fått utbildning inom området och de hade även fått göra observationer på 

varandra för att upptäcka eventuell ojämlik behandling på grund av kön. Ingen av 

lärarna uttryckte att de upplevde jämställdhetsarbetet med eleverna som någonting svårt 

utan alla jobbade med det aktivt på olika sätt. Att genus- och jämställdarbetet var 

levande och fungerade väl enligt de lärare vi observerade tror vi dels beror på att det har 

uppmärksammats uppifrån. Chefer på olika plan har valt att se jämställdhet som en 

viktig och betydande fråga och därmed lagt tid på att uppmärksamma lärare och jobba 

med detta. Dels, tror vi, att arbetet med jämställdhet genomsyrande undervisningen för 

att majoriteten av lärarna i vår studie såg skolan som icke jämställd. Detta kan göra att 

man som lärare vill förbättra situationen och mer aktivt jobba för en jämställd skola. 

 
9.2 Metoddiskussion 
 

Den metod vi valde passade bra eftersom den resulterade i att syftet besvarades. Vi kom 

fram till ett resultat vad gäller lärares fördelning av uppmärksamhet mellan flickor och 

pojkar, dessutom fick vi reda på den uppfattning dessa lärare har om jämställdhet. I 

början av arbetets gång funderade vi på att undersöka hur eleverna uppfattar läraren som 

jämställd i sin lärarroll. Detta tyckte vi blev knepigt då det blev svårt att komma på 

frågor att ställa till eleverna. Det är också svårt att föreställa sig om eleverna har någon 

uppfattning om detta. Därför valde vi istället att fokusera på läraren och dennes roll i 

jämställdhetsarbetet i klassrummet. Vi uteslöt att låta lärarna fylla i enkäter då det är lätt 

att fylla i dem på ett sätt som tros vara ett bra svar i läsarens ögon. Istället ville vi 

undersöka hur något faktiskt var och bestämde oss därför för att göra observationer. 

Vidare valde vi också att göra en intervju med samma lärare som vi observerade. Detta 

för att kunna koppla resultatet i observationen med hur de tänker kring arbetet med 

jämställdhet. Den första frågan i intervjun; ”hur skulle du beskriva flickor respektive 

pojkar med tre ord?” tog vi också med för att vi ville veta om de beskrev pojkar och 

flickor annorlunda, om de tyckte att det fanns olika egenskaper mellan grupperna över 

huvud taget eller om de tyckte att det var individuellt. Motiveringen till varför vi valde 

intervju var för att vi ville se till att de tolkar frågorna rätt. Vi tyckte också att det är 

lättare att utveckla och diskutera svaren. Det kändes som att svaren kunde bli mer 

autentiska genom en intervju. Det hade varit intressant att göra en längre intervju men 
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detta tyckte vi inte att vi hann med eftersom tiden var begränsad. Dessutom hade vi 

kunnat ändra på frågorna i intervjun på så vis att de hade handlat mer om just dessa 

lärares undervisning eller klass och inte generellt hur de jobbar med jämställdhet på 

skolan. Om vi då hade visat resultatet från observationen hade läraren kunnat få 

reflektera över resultaten med egna tankar och då hade vi kunnat jämföra deras tankar 

om undervisningen med resultaten från observationen. Om vi hade haft längre tid att 

jobba med arbetet hade vi också kunnat göra flera observationer vilket hade resulterat i 

ett mer trovärdigt resultat.    

 

9.3 Giltighet  
 

Mycket av den tidigare forskning som gjorts på området är över tio år gammal. Dock 

tyckte vi att den fortfarande var relevant då det enligt Holm (2008) fortfarande finns 

mönster där lärare tillskriver pojkar och flickor olika egenskaper och dessutom har olika 

förväntningar på de båda grupperna. Dessutom är all forskning gjord innan den nya 

läroplanen, lgr11, kom ut år 2011 och kan på så vis ses som ogiltig men samtidigt är 

jämställdhet något som finns med i läroplaner sedan år 1962 (Lgr 62). Dessutom är 

forskning inom genus och jämställdhet ett område som det forskats mycket inom och 

kan på så vis ses som tillförlitlig forskning trots att mycket av den är över tio år 

gammal. Intressant är också att resultatet i forskningen ser ut på liknande sätt. Pojkarna 

tar mycket utrymme medan flickorna kommer i bakgrunden av den dominanta 

pojkgruppen. Därför tyckte vi det var intressant att se om vårt resultat skulle komma att 

se ut på likande sätt. 
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Bilaga A 

 
 Pojkar Flickor 

 

Beröm 

  

 

Tillsägelse 

           

 

Ges ord genom 

handuppräckning 

  

 

Ges ord utan 

handuppräckning 

  

 

Elev tar ordet utan 

handuppräckning 

  

 

Hjälp med/utan 

handuppräckning 

   Med                      utan          Med                     utan  

 

Övriga iakttagelser och kommentarer:  
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Bilaga B 

 

Intervju 
 

Hur skulle du beskriva tjejer som grupp med 3 ord?  

 

 

 

 

Hur skulle du beskriva killar som grupp med 3 ord? 

 

 

 

 

Upplever du att skolans verksamhet är könsneutral/jämställd? 

 

 

 

 

Hur jobbar ni på skolan med jämställdhet?  

 


