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Sammanfattning 
 
Bakgrund: 
Vi har sett på vår VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) att pedagoger tycks bemöta eleverna 
olika beroende på om de är flickor eller pojkar. Vidare har vi uppmärksammat att lärarna 
pratar på olika sätt till flickor och pojkar. Om läraren hjälper en flicka och en pojke behöver 
hjälp, avbryter läraren flickans hjälp för att genast hjälpa pojken. Läraren verkar ägna mer tid 
och uppmärksamhet åt pojkarna än flickorna. Vi anser att detta är ett aktuellt ämne, då det 
förmodligen förekommer skillnader i pedagogernas bemötande av pojkar och flickor på 
många skolor runt om i landet. Vi tycker det är intressant att ta reda på om eleverna märker av 
att de bemöts olika. 
 
Syfte: 
Vårt syfte är att undersöka om elever upplever att de bemöts olika av pedagoger beroende på 
vilket kön eleverna har samt hur dessa eventuella skillnader i bemötande tar sig uttryck.  
 
Metod: 
Vi har använt oss av kvalitativa metoder: klassrumsobservationer och barnintervjuer. Vi har 
intervjuat sex flickor och sex pojkar i årskurs tre. För att kunna belysa vår frågeställning från 
olika håll valde vi att göra intervjuerna på två olika skolor i olika kommuner. Vi har även 
gjort deltagande observationer i helklass för att på så sätt ytterligare kunna bredda det material 
vi baserat uppsatsen på. 
 
Resultat: 
Vi har genom vår undersökning fått större insikt i hur eleverna uppfattar bemötandet av 
pedagoger och sin vardag i skolan. Vår undersökning visade att både pojkar och flickor anser 
att pojkar får mest skäll och tillsägelser i klassrummet. Vi kom även fram till att det är 
pojkarna som får mest tid och uppmärksamhet av läraren. Eleverna själva märkte av att 
pedagogen bemötte pojkar och flickor olika i klassrummet, då de svarade att det beror på att 
pojkarna är bråkigare och pratigare och därmed får mer tid och uppmärksamhet. Om eleverna 
bortsåg från att pojkarna var bråkigare och pratigare märkte de ingen skillnad i pedagogernas 
bemötande.  
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Inledning 
Under vår utbildning har vi, genom litteraturen vi läst och egna observationer på VFU:n, 
uppmärksammat att pedagogerna ägnar olika mycket tid åt pojkar och flickor. Pojkarna ges 
mer tid, plats och uppmärksamhet i klassrummet. Vi ser stora skillnader i pedagogers 
bemötande av elever och ställer oss frågan: är detta något eleverna märker av. Vårt intresse 
ligger i att det vi har sett på vår VFU inte stämmer överens med vad Lpo94 säger. Lpo94 
framhåller att skolan ska verka för jämställdhet mellan könen och att alla ska behandlas lika. 
Vi har funnit en del forskning om pedagogers bemötande av elever och hur tiden fördelas i 
klassrummet men vi har funnit väldigt lite forskning om hur eleven upplever denna skillnad. 
Detta var en viktig anledning till att vi valde att skriva om detta ämne. Vi anser att detta ämne 
bör uppmärksammas mer, då detta ligger till grund för elevens fortsatta uppfattning om att 
pojkarna får mer tid, plats och uppmärksamhet är korrekt. Detta fortsätter även i vuxen ålder. 

Vad säger styrdokumenten? 
Lpo 94 föreskriver följande: 

 
Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt 
på vilket flickor och pojkar bemöts 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 skall ge utrymme till elever 
att pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket 
Lpo 94, sid 4) 

 
Lpo 94 tar även upp ett av skolans strävansmål där det står att: 
 

Varje elev skall respektera andra människors egenvärde (Skolverket Lpo 94, sid 8). 
 
Redan i Lgr 69 togs det upp att skolan bör verka för jämställdhet mellan könen. 
 

Men lika behandling innebär inte bara att pojkar och flickor bör få samma undervisning och 
stimuleras att intressera sig för samma slag av arbetsuppgifter inom olika ämnen utan också 
att skolan bör rikta samma sociala förväntningar mot båda könen. Skolan bör utgå från att 
män och kvinnor kommer att ha samma roll i framtiden (Lgr 69, sid 50). 

 
Men inte förrän 1979 fastställdes det i skollagen att skolorna skulle verka för jämställdhet. 
Även i Lgr 80 talas det om jämställdhet och jämlikhet mellan könen. Satsningen bestod av 
information för att ändra traditionella könsval. Man ville alltså ändra flickors och pojkars 
ämnes-, kurs- och studieval (Tallberg Broman 2002, s 168). 
 

Syfte 
Vårt syfte är att undersöka om flickor och pojkar i årskurs tre i skolan upplever att de bemöts 
olika av pedagoger, beroende på vilket kön eleverna tillhör samt hur dessa eventuella 
skillnader i bemötande tar sig uttryck.  
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Frågeställningar 
Upplever pojkar och flickor att de bemöts olika av pedagoger beroende på elevens kön? 
 
Finns det likheter och/eller skillnader i elevernas medvetande om hur pedagogen bemöter 
dem? 
 
Hur upplever flickor och pojkar det att vara just flicka och pojke i skolan? 
 

Tolkning av begrepp 
Vi kommer här nedan att ge vår definition av några centrala begrepp som vi använder i vår 
studie. 

Pedagoger/lärare: 
Med pedagoger/lärare menar vi de vuxna inom skolans värld som är delaktiga i elevernas 
undervisning. Vi använder orden pedagoger och lärare om vart annat i arbetet. 

Bemötande: 
Med bemötande menar vi lärarens sätt att förhålla sig till eleverna. 

Jämställdhet 
Att pojkar och flickor ska ha samma rättigheter när de vistas i skolan. 
 

Forskningsbakgrund 
 
Vi har funnit väldigt lite forskning inom vårt område när det gäller de lägre åldrarna. Den 
forskning som vi har tagit upp i vår studie berör mestadels grundskolans senare år och 
gymnasiet. Mycket av forskningen vi har funnit har gjorts utomlands, mestadels i USA och 
England. Detta styrks av Öhrn (1990) då hon menar att nordisk forskning är näst intill 
obefintlig. 
 
Wernersson (1977) menar att det är beteendeskillnader mellan eleverna som är orsaken till 
lärarnas olikheter i behandling av pojkar och flickor. De livliga eleverna får mer 
uppmärksamhet än de tysta och lugna eleverna, det är beteenderelaterat och inte könsrelaterat. 
Wernersson (1988) menar att anledningen till att pojkar har mer lärarkontakt är att de är 
bråkigare och därmed behöver mer tillsägelser. Ett viktigt budskap till eleverna i lågstadiet rör 
ordningen. Så här lyder några budord, outtalade normer, för lågstadiet:  
 

du ska lyda läraren 
du ska vara tyst och stilla 
du ska kunna vänta 
du ska vara uppmärksam 
du ska arbeta individuellt 
du ska undertrycka dina egna erfarenheter (Wernersson 1988, sid 12) 
 

Detta är krav som oftare ställs på flickor än pojkar, och flickorna uppfyller dem oftare än 
pojkarna (Wernersson, 1988). Det är inte bara förväntningarna på eleverna som bidrar till att 
behålla de traditionella könsrollerna. Även skolans läromedel bidrar genom text och bild där 
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pojkar och flickor framställs i sina könstypiska roller. Enligt läromedlen värderas traditionellt 
manligt högre än sådant som kopplas till kvinnligt (Lundgren, 2000). 
 

Tillbakablick på skolans syn på genus  
På 1800-talet fick flickorna inte tillgång till akademiska studier då kvinnor ansågs ha ett 
sämre intellekt och omdöme än pojkar (Conell, 2003). I skolan på 1800-talet hade man 
särundervisning, vilket betyder att flickor och pojkar undervisades var för sig. Ett argument 
för särundervisningen var bland annat att flickor inte hade samma kroppsliga förmåga att 
arbeta i samma hårda arbetstakt i skolan som pojkarna. Man trodde även att de flickor som 
under tonåren studerade på högre utbildningsnivå fick sämre möjligheter som vuxna att föda 
livsdugliga barn, detta gällde endast de högre samhällsklassernas flickor. Ett ytterligare 
argument var att flickor ansågs mindre intelligenta än pojkar. Obegåvade flickor i skolan, 
ansåg vissa, skulle vara ett hinder i pojkarnas utveckling. Ovanstående argument berörde 
främst äldre barn och ungdomar, och dessa argument hade hämtats från religiöst grundad 
moral, samhällsintresset och tidens naturvetenskapliga kunskap (Wernersson, 1995). Inte 
förrän 1927 öppnades de statliga läroverken för flickor (Einarsson & Hultman, 1985).  
 
Under 1960 – och 70-talen argumenterade man för samundervisning och ville bibehålla den. 
Man hade kommit fram till att det inte fanns några skillnader i intelligens mellan pojkar och 
flickor, utan att flickorna klarade undervisningen lika bra som pojkarna. Som individ hade 
man rätt att välja sitt liv och samhället hade skyldigheter att ge samma rättvisa förutsättningar 
för alla. Man hade även insett att män och kvinnor behövdes överallt i samhället såsom i 
hemmet, på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt, därför behövde de lika undervisning 
och erfarenheter.  
 
Då det var många kvinnor med kvinnliga normer som arbetade inom skolans värld, ledde 
detta till att pojkarna inte gavs tillräckligt med rörelsefrihet, socialt och fysiskt. Wernersson 
(1995) menar att kvinnornas krav på ickevåld i skolan hämmade pojkarnas behov av att slåss 
och bråka. När pojkarna inte fick ge utlopp för behoven att slåss och bråka kunde de kunde i 
sin tur leda till våld och aggressivitet senare i livet. Detta är ett obevisat påstående. Under 
1980 – talet kom åter diskussionen om särundervisning upp. Pojkarnas dominans i 
klassrummet uppfattades under 1980-talet som ett stort problem. Särundervisning infördes 
dock aldrig fullt ut (Wernersson, 1995).  
 
Wernersson (1995) skriver att pojkarna tycker att kraven hårdnar i samband med 
särundervisning, då de saknar flickorna som hjälplärare. Pojkar hjälper inte varandra i 
undervisningen på samma sätt som flickorna gör. Flickor beskrivs som tysta och osynliga, 
medan pojkarna är de som tar för sig. Flickorna placeras ofta som stötdämpare mellan 
pojkarna för att på så sätt få ett lugnare klimat i klassrummet (Gulbrandsen, 1993).  
 

När vind och vågor kaster båtarna mot varandra är det bra att ha en fender mellan dem. En 
stötdämpare som kan mildra det värsta. I skolan och på dagis är fendern som regel en flicka 
(Gulbrandsen 1993, sid. 12). 
 

Flickorna uppmanas av lärarna att ha överseende med pojkarnas sätt att behandla dem, deras 
trakasserier och retsamheter. På detta sätt bidrar skolan till att ge pojkarna starkare självbild 
och självförtroende än flickorna. Flickorna får ta på sig rollen att vara hjälpfröknar för att på 
så sätt bibehålla ordningen i klassen (Karlsson, 2003). Läraren stimulerar pojkarna att prata 
och visa sig i klassrummet. Detta mönster underhålls av både flickor, pojkar och lärare. Det 
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finns en dold läroplan i klassrummet där reglerna är olika för flickor och pojkar (Tallberg 
Broman, 2002). Eleverna är medvetna om att läraren behandlar dem olika beroende på om 
eleven är pojke eller flicka, och även lärarna är medvetna om att de gör skillnader mellan 
eleverna beroende på elevens kön (Einarsson, 2003). Lindroos (1995) skriver att det är 
pojkarna som får utrymmet i klassrummet medan flickorna blir de tillbakadragna. Eftersom 
läraren uppmanar pojkarna att prata så lär de sig att prata inför en grupp, vilket gynnar dem i 
deras framtida yrken (Nilsson, 1993). Keller (1990) beskriver flickornas möjligheter till 
bestämmande som begränsade på grund av att pojkarna bråkar om de inte får som de vill. 
”Både pojkar och flickor anser att: pojkar är busig och smutsiga, lata och larviga” (Keller, 
1990 sid. 110).  
 
 

Teoretiska utgångspunkter 
 

Att göra kön 
Vi gör skillnad på människor bland annat beroende på vilket kön de har. Vi förutsätter att det 
finns skillnader i det sociala könet precis som det finns i det biologiska. I många sammanhang 
förutsätter man att kvinnor (givetvis gäller detta även män) som grupp är homogena, det vill 
säga lika varandra. Skillnaderna mellan kvinnor och män accepteras och får därmed en 
avgörande betydelse, då de blir till fördel för vissa och nackdel för andra. De invanda 
skillnaderna mellan pojkar och flickor betonas noga, dessa skillnader bejakas och upprätthålls. 
Barnen lär sig vilka beteenden som anses vara lämpliga av de förebilder som finns i deras 
omgivning, till exempel föräldrar, lärare med flera. Flickor uppmuntras att vara flickor medan 
pojkar uppmuntras att var pojkar, av vuxna i samhället lär de sig vad som är rätt eller fel för 
respektive kön. Jämt och ständigt konstrueras dessa skillnader i vår sinnesvärld (Elvin-Nowak 
& Thomsson, 2003). 
 
”Man föds inte till kvinna, man blir det” menade Simone de Beauvoir, en av den franska 
kvinnorörelsens pionjärer under tidigt 1900-tal (Conell, 2003, sid. 15). Kön är något som 
finns överallt, inom oss, runt oss och mellan oss. Kön hänger ihop med ”att göra”.  Vi föds 
med en kropp som har vissa yttre drag som gör att vi människor tolkar det som flickor eller 
pojkar (Elvin-Nowak & Thomson, 2003). Att göra kön är en process som startar i mycket 
tidig ålder, kanske till och med redan vid födseln. Så kallade naturliga könsrelaterade 
beteenden är något som måste repeteras och läras in, vilket är något som sker successivt under 
barnets uppväxt. När barnen är små är de själva omedvetna om att flickor och pojkar har olika 
kroppsutseende. Vid omkring två års ålder kan de säga om de är pojkar eller flickor, men först 
runt tre års ålder upptäcker barnen att de ser ut olika beroende på vilket kön de tillhör. Enligt 
Freuds psykoanalys drabbas flickan i denna ålder av avund när hon upptäcker att det är hon 
som saknar penis (den vitala kroppsdelen), medan pojken istället drabbas av rädsla för att han 
är rädd att tappa sin penis. Som kompensation för denna ”depression” börjar barnet istället 
söka identifikation med föräldern av samma kön (Elvin- Novak & Thomson, 2003). 
Elvin-Nowak & Thomson (2003) menar att alla människor ingår i en feminiserings- 
respektive maskuliniseringsprocess livet igenom. De skilda världar som flickor och pojkar 
lever i handlar om vilka förväntningar vi har på dem, då förväntningarna är olika beroende på 
vilket kön de har. Utifrån detta behandlar vi dem omedvetet olika (Wahlström, 2003). Även 
Thorne (1993) påpekar att om flickor och pojkar är olika så är de inte födda olika utan gjorda 
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olika. Karlsson (2003) tar upp det sociala spelet där vi konstruerar kön för att på så sätt bli 
omtyckta och duga i det sociala sammanhanget. 
 
De eventuella skillnader som finns mellan könen är kopplade till de sociala och kulturella 
förväntningarna som finns på oss. Om vi vill ha ett jämställt samhälle måste vi ha kunskaper 
om de orättvisor som finns. Samhället styrs av vilken syn vi människor har på män och 
kvinnor. Trots att det har genomförts experiment så kan biologin inte förklara att det finns 
skillnader mellan flickor och pojkar. Det finns sociala och kulturella mönster som påvisar vad 
som är manligt och kvinnligt, dessa mönster sitter så djupt rotade i oss att de verkar självklara. 
De sociala och kulturella mönstren för vad som anses vara kvinnligt och manligt finns 
överallt, men de skiftar beroende på tid och vilken kultur vi lever i. Detta gör att män och 
kvinnors valmöjligheter är begränsade. I den del av världen där vi lever beskrivs mannen som 
”kultur” (förnuft, styrka och renlighet) och kvinnan som motsatsen ”natur” (känslostyrda, 
svaga och orena). Det finns normer i samhället som säger vad som är kvinnligt och vad som 
är manligt. Om vi skiljer oss från dessa normer anses vi vara avvikande. Pojkar får inte 
samma uppmuntran som flickor att tala om och lösa känsloproblem verbalt, vilket kan leda till 
problem i skolan då orden inte räcker till. Detta leder ofta till att pojkar blir aggressiva eller 
att de tystnar och flyr bort från sina problem.  
 
Judith Butler är en av vår tids mest uppmärksammade politiska filosofer. Hon är professor i 
retorik och litteraturvetenskap i Kalifornien. Hon forskar kring kön, makt, sexualitet och 
identitet.  Butler kännetecknas av två centrala tankegångar, genealogi och performativitet. Ett 
genealogiskt synsätt innebär att man inte kopplar kön och genus till de naturliga skillnaderna 
mellan män och kvinnor. Med denna metod försöker man få reda på om förhållandena är 
historiskt sanna/verkliga. Med tiden förändras förståelsen och användningen av begreppet 
genealogi. Genom att titta på förändringar i begreppen och samtidigt se hur dessa begrepp har 
ändrats genom tiden får man fram skillnaden i användningen mellan det förgångna och nutid. 
Kön är inte att vara utan att göra, detta är det performativa tänkandet. Vi formar könen genom 
att vi håller oss till det som vi anser vara ”rätt” för män och kvinnor. Våra kroppar är inte 
begripliga ensamma utan det är kulturen runt omkring oss som gör dem begripliga. Det finns 
två tydliga identifierbara kön/genus, det är kvinnligt och mannligt. Dessa kön anses vara 
varandras motsatser. Vårt tankesätt när det gäller kön formas av psykoanalytiska teorin, som 
Butler tilltalas av. Psykoanalys är ett samlingsnamn för psykologiska teorier och metoder, 
dessa förutsätter att människans psyke har en omedveten del. Psykoanalysens grundare är 
Freud (Butler, 2005 & 2007).  
 
Man bör tänka utifrån individ och inte utifrån kön. Detta innebär att vi ska bemöta alla 
människor utifrån deras personlighet, och inte utifrån de förutfattade meningarna om vad som 
är manligt och kvinnligt (Josefson, 2005).  
 

Socialt kön i samhälle och skola 
”Genus är det begrepp som används för att förstå och urskilja de sociala och kulturella 
faktorer som gör att tjejer och killar förväntas vara på ett visst sätt” (Josefson 2005, sid. 5).  
De beteenden och uppfattningar man har om kön har man fostrats till, därav blir också genus 
en del av vår identitet (Josefson, 2005). Många tror att flickor och pojkar, kvinnor och män 
har samma möjligheter att välja utbildning, kläder och att visa känslor. Så enkelt är det dock 
inte. Det finns saker som påverkar beteendet, till exempel vilken familj man tillhör, hur man 
är uppväxt, vilka vänner man har, vilken skola man går i men framförallt vilket kön man har. 
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Om man studerar sin omgivning märker man att man gör kön på olika sätt, i olika situationer 
(Elvin-Nowak & Thomson, 2003). 
 
Genussystemet består av två grundläggande principer: Det första är isärhållande (dikotomi) 
där manligt och kvinnligt är två olika saker, varandras motsats. Den första frågan som ställs 
när ett barn föds är ”vad blev det?”. Utifrån svaret vet vi hur vi ska behandla de nyfödda. Som 
andra princip är det rangordning (hierarki) där mannen anses vara normen för det mänskliga. 
Eftersom manligt genus har högre status än kvinnligt genus har de så kallade manliga yrkena 
högre status (Hedlin, 2004). 
 
De flesta könsteoretiker menar att vi vid födseln är varken kvinnliga eller manliga. Det är 
snarare en process under livet där bland annat skolan är en viktig bidragande faktor till 
skapandet av könsroller (Elvin – Nowak & Thomson, 2003). Detta håller även Einarsson & 
Hultman (1985) med om, då de anser att skolan inte gör något för att motverka denna 
utveckling. Den skolforskning som är gjord visar att lärarna ger pojkarna mer utrymme och 
talartid än flickorna. Detta är lärarna själva omedvetna om att de gör (Elvin- Nowak & 
Thomson, 2003). I de flesta skolor är det flest kvinnliga lärare, de få män som finns är ofta 
träslöjd- och gymnastiklärare. Eftersom männen är så få till antalet inom skolans värld, blir 
det de som sticker ut och de kvinnliga lärarna blir snarare en del av bakgrunden (Elvin- 
Nowak & Thomson, 2003). Gens (2002) har en motsägande syn jämfört med Elvin-Nowak & 
Thomson (2003) då han skriver att både i vuxenvärlden och i skolan sviker vi pojkarna och 
låter dem uppfostra varandra. Detta sker genom att vi i skolan ägnar oss mer åt de lugnare 
flickorna och därmed blir pojkarna lämnade ensamma oftast då utomhus i vilda lekar.  
 
Jämställdhetstanken innebär att kön aldrig får spela någon roll utan det är den fria tanken som 
ska avgöra vilka vi blir. Pojkar och flickor har i dag samma formella möjligheter att göra 
precis samma saker, men de formella möjligheterna är inte detsamma som de praktiska 
(Elvin- Nowak & Thomson, 2003). Dock ser det annorlunda ut i skolans värld. Då en pojke 
knuffar kompisar kan detta tolkas som ett uttryck för pojkars naturliga behov av att fysiskt ta 
stor plats, men däremot om en flicka har samma beteende undrar läraren om allting står rätt 
till hemma. En flicka ska inte behöva bete sig så. Allmänheten ser de enkla och givna 
skillnaderna mellan könen. Forskarna menar att skillnaderna inte är så lätta att se, om de över 
huvudtaget går att finna (Elvin-Nowak & Thomson, 2003). 
 
 

Metod 
 

Metodval 
Då vi valt att lyfta fram elevernas uppfattning av pedagogernas bemötande utifrån kön har vi 
använt oss av kvalitativa undersökningsmetoder såsom observationer och barnintervjuer. Vi 
valde att presentera några svar i en kvantitativ tabell. Vi hade även diskussionen om vi skulle 
göra enkäter, men kom fram till att de frågor vi ville ha svar på hade varit svåra att formulera i 
en enkät, och därmed svårt för eleverna att uttrycka vad de tycker. Då vi ville ha utförligare 
svar på våra frågor kom vi fram till att intervjuer var det bästa alternativet. Precis som Kvale 
(1997) menar, är en av intervjuns fördelar att den präglas av en viss öppenhet som gör att man 
kan ställa följdfrågor om ett svar skulle uppfattas som oklart. För att vi skulle kunna få en bra 
intervju krävs förtrogenhet med ämnet, varför vi började med en noggrann 
litteraturgenomgång för att få fakta (Kvale, 1997 och Backman, 1998). Vidare skriver Kvale 
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(1997) att kvalitativ forskning är ett sätt att försöka förstå mänskliga beteenden och dess 
grunder. 

Urval 
Vi valde att göra observationerna och intervjuerna på två olika skolor i två olika kommuner, 
för att på så sätt se om det finns skillnader och likheter mellan olika skolor. Vi bestämde oss 
för årskurs tre, detta för att vi anser att de är gamla nog att kunna ge beskrivande uttryck för 
sina tankar och upplevelser. Vi har valt att ha tre pojkar och tre flickor från varje skola med i 
vårt arbete, för att på så sätt få ett begränsat antal intervjuer och få ett material som går att 
analysera på djupet. Vi har fått reda på hur eleverna på dessa två skolor tänker, men vi kan 
inte göra några generella antagande, då vi gjort en kvalitativ studie med ett fåtal 
intervjupersoner. 
 

Tillvägagångssätt 
Vi tog kontakt med rektorn på respektive skola och frågade om vi var välkomna att göra 
intervjuer och observationer med elever på deras skola. Efter ett godkännande av rektorn 
pratade vi med respektive lärare om det gick bra att vi kom och intervjuade och observerade i 
klasserna. När läraren frågade vad frågorna handlar om svarade vi att vi vill se hur eleverna 
tänker om pedagogers bemötande. Vi valde att inte svara exakt vad frågorna bestod av, vi 
ansåg att då hade lärarna en chans att ändra sitt bemötande mot eleverna tills vi återkom för 
intervjuerna. Detta ville vi inte riskera. Efter lärarens samtycke formulerade vi ett missiv till 
elevernas vårdnadshavare där vi bad om elevernas och vårdnadshavarnas tillåtelse för att 
genomföra intervjuerna. Som vårt första steg i planeringen för intervjuerna bestämde vi oss 
för en lugn lokal att sitta i, så att eleven inte blev störd och tappade koncentrationen. Under 
intervjuns gång satt vi mittemot eleven och kunde på så sätt hålla ögonkontakten hela tiden då 
vi lärt oss intervjufrågorna utantill. För att visa intresse för det eleven sa ”hummade”, nickade 
eller log vi emot dem. Vi märkte att eleverna tyckte det var roligt och spännande att ensam få 
lämna klassrummet för att intervjuas. Under intervjuns gång lät vi eleven ta den tid på sig som 
den behövde utan att stressa fram svaren. När vi genomförde intervjuerna var vi noga med att 
inga raster eller avbrott, som att går till matsalen, skulle störa oss (Doverborg & Pramling 
Samuelsson, 2001). 
 
Ursprungligen var tanken den att när vi fått tillbaka missiven från vårdnadshavarna skulle vi 
välja ut vilka elever som skulle få delta i våra intervjuer, men så blev inte fallet eftersom det 
inte var speciellt många elever som ville och fick delta i vår undersökning. Vi lämnade ut 
sammanlagt 40 förfrågningar, vi fick in 19 positiva svar, elva negativa och ett bortfall på tio. 
Vi fick tre positiva svar från pojkar var, när det gällde flickorna fick vi något fler som ville 
vara med. Vi valde då att intervjua alla, sju flickor på ena skolan och sex på den andra skolan, 
så att det inte skulle bli någon flicka som inte fick vara med och därmed skulle bli ledsen. Vi 
lade sedan flickornas intervjuer i en hög med baksidan upp och valde sedan ut tre från varje 
skola.  
  
 
Vi gjorde observationen i en annan klass än den vi gjort intervjuerna i. Detta för att vi inte 
skulle påverkas av vad eleverna sagt i intervjuerna. Även här valde vi att inte riktigt tala om 
vad det var vi skulle observera, då lärarna i så fall kunde ändra sitt beteende. När vi gjorde 
observationerna gjorde vi iakttagande kring, lärarens tid och uppmärksamhet åt eleverna. Vi 
tittade på hur läraren fördelade frågorna vid handuppräckning respektive frågor utan 
handuppräckning. Vi tittade även på hjälpsituationer för pojkar och flickor. 
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Efter att vi gjort intervjuerna och observationerna satte vi oss ner var för sig och skrev rent 
våra iakttagelser från intervjuerna och observationerna. Sedan analyserade vi intervjuerna och 
observationerna var för sig och tittade på likheter och/eller skillnader i resultatet. När vi gjort 
detta träffades vi och analyserade våra resultat tillsammans.  
 

Etiska ställningstaganden 
Alla namn som förekommer i arbetet är fingerade för att skydda personernas identitet. 
 
Via missivet till vårdnadshavarna informerade vi om syftet med vår studie. Vi var noga med 
att informera om att det var frivilligt att delta. Vi informerade även om att materialet vi får in 
kommer att behandlas konfidentiellt och anonymiserat. Vi berättade även att vi skulle 
använda oss av bandspelare, då detta skulle underlätta både intervjun och vår analys av det 
inkomma materialet. Avslutningsvis uppmanade vi vårdnadshavarna att höra av sig till någon 
av oss om de hade frågor angående intervjun (Forskningsetiska principer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning, 2002), vilket det inte var. 
 
Missivet gällde endast intervjuerna då dessa skulle ske med enskilda elever. Då vi hört genom 
både föreläsning på högskolan och genom våra handledare på VFU:n att det inte behövs något 
godkännande av vårdnadshavarna om observation sker i hela klassen och inte enskild elev, 
nämnde vi inte detta i vårt missiv. 
 

Tillförlitlighet 
Eftersom vi ville ha reda på hur eleverna tänker kring pedagogernas bemötande av dem, valde 
vi att göra intervjuer i stället för enkäter. På detta sätt kunde vi få en djupare förståelse för hur 
eleverna tänkte. För att stärka tillförlitligheten använde vi oss av både intervjuer och 
observationer. Vi gjorde observationerna och intervjuerna i olika klasser för att på så sätt inte 
påverkas av vad eleverna sa i intervjuerna. Vi hade innan observationstillfällena bestämt 
några punkter, till exempel pedagogens fördelning av frågor, som vi skulle observera för att 
på så sätt se om det stämde överens med elevernas uppfattningar. Vi anser oss ha tagit en 
neutral utgångspunkt då vi valt att titta på pedagogens agerande mot eleverna. Wahlström 
(2005) tar upp att det är vanligt att man fokuserar på bråkiga pojkar och snälla flickor när man 
gör observationer. 
 

Resultat 
Under denna rubrik kommer vi att presentera resultaten från våra observationer och intervjuer. 

Observationer 
Nedan följer de resultat vi kom fram till vid våra observationer. 

Hjälpsituation flicka 
Något vi sett vid observationerna på båda skolorna är att när en flicka får hjälp av läraren och 
det kommer en pojke som vill ha hjälp så vänds lärarens uppmärksamhet genast till pojken. 
Därmed avbryter läraren flickans hjälp och pojken får omedelbar bekräftelse. Här är ett 
exempel på detta:  
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En flicka står vid katedern och pratar med läraren, två flickor står i kö. Det kommer en 
pojke och går förbi och ställer sig på lärarens andra sida och börjar prata med henne. 
Läraren slutar prata med flickan och pratar med pojken istället. Flickan står tyst och väntar 
på att läraren ska prata klart med pojken för att få tid till henne igen. Flickan och läraren 
fortsätter att prata om hennes problem. En ny pojke kommer och går före i kön. Även denna 
pojke blir bekräftad av pedagogen och får sitt problem löst. Flickan får vänta ytterligare 
med sitt problem. Denna flicka blir störd två gånger av att läraren avbryter och tar pojkarna 
istället. Detta beteende upprepas igen senare (skola två).  
 

Bara ett fåtal gånger såg vi att pojkar gick före pojkar.  
 

Hjälpsituation pojke 
Vi har sett att läraren uppmanar flickorna att försöka lösa problemet själva medan pojkarna 
får hjälpen direkt. Exempel: En pojke har inte gjort speciellt mycket under lektionen utan 
arbetar när läraren kommer och frågar hur det går. När läraren går så slutar han jobba. 
Läraren sätter sig hos pojken och säger ”jag ska jobba som slav för att du ska hinna 
färdigt”. När läraren lämnar klassrummet säger hon till en flicka att hjälpa pojken. Flickan 
vill inte hjälpa pojken utan en annan pojke erbjuder sig att hjälpa till. Läraren säger bara att 
det är flickan som ska hjälpa pojken. Läraren återkommer och fortsätter hjälpa pojken. 
Andra elever i klassen behöver hjälp men de får inte lärarens uppmärksamhet de går runt i 
klassrummet och flera samlas runt läraren då hon säger ”jag lyssnar inte på dig jag jobbar 
med Olle nu”. Härmed utbryter ett mindre kaos i klassrummet (skola 1). 

 

Handuppräckning 
Vi tittade på fördelningen av frågor till pojkar respektive flickor vid handuppräckning, då var 
det övervägande pojkar som fick frågor detta skilde sig åt mellan våra skolor. Fick inte 
pojkarna frågan vid handuppräckning utan frågan gick till en flicka, så svarade pojkarna rätt 
ut. Det var fler pojkar än flickor som räckte upp handen. När vi sedan tittade på fördelningen 
av frågor ställda direkt till elever utan handuppräckning gick frågan övervägande till flickor. 
Detta var ett beteende som uppmärksammades på båda skolorna vid observationstillfällena. 
 
Här nedan presenterar vi resultatet av observationen vid frågor ställda till eleverna. 
 
Frågor vid handuppräckning Skola 1 Skola 2 
Pojkar 15 7 
Flickor 16 1 
 
Frågor utan handuppräckning Skola 1 Skola 1 
Pojkar 8 7 
Flickor 13 15 
 

Idrottslektion 
Vi har hört en konversation mellan en manlig lärare och en elev där läraren omedvetet men 
aktivt påvisar könsskillnader, detta utspelades under ett gymnastikpass där det gällde att stöta 
kula. Läraren talar om hur långt pojkarna stöter sin kula men inte hur långt flickorna stöter. 
Läraren säger efter ett stund att det är Elin som har tagit över ledningen från Kalle. Här är ett 
utdrag ur konversationen som följde: 
 

Läraren: Elin nu leder du. 
Elin: Ja. 
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Läraren: Det känns jobbigt va Kalle? 
Kalle: Ja, en tjej som leder. (Skola 1) 

 

Intervjuer 
I våra intervjufrågor ställde vi bland annat frågor om placeringen i klassrummet, vem som har 
valt deras placering och vad de tycker om den (se bilaga 2). Med denna fråga ville vi ta reda 
på om läraren använder flickorna som ”stötdämpare”. Vi frågade även hur läraren pratar och 
bemöter eleverna utifrån deras kön. Eftersom resultaten skiljer sig från de olika skolorna har 
vi valt att kalla dem skola 1 och skola 2. 
 

Placeringen i klassrummet 
På skola 1 valde läraren elevernas placering och vem de skulle sitta bredvid. Samtliga elever 
svarade att lärarens tanke med placeringen var att det skulle bli mindre prat.  
 
På skola 2 fick eleverna skriva lappar med namnen på dem de ville sitta bredvid. Sedan gjorde 
läraren upp placeringen utifrån detta. De var garanterade att sitta bredvid någon av dem som 
de önskat. Blev det så att de inte kunde sitta vid alla kompisar ena gången hade läraren detta i 
tanke nästa gång de skulle byta platser. Vi diskuterade om det fungerade att sitta bredvid sina 
bästa kompisar, det visade sig att flickorna klarade detta bra medan pojkarna hade svårare att 
vara tysta och göra det de skulle. Vid intervjun frågade vi hur läraren löser detta. Vi fick då 
svaret att läraren flyttade isär dem och placerade dem bredvid någon annan, ofta en flicka. När 
vi frågade om pojkar inte pratar med flickor fick vi följande svar från en pojke: 
 

Killar brukar prata med killar och killar har saker man pratar med varandra om, liksom 
killar gillar olika saker än tjejer (Pelle, skola 2). 

 

Interaktion elev – lärare 
Vid skola 1 tyckte pojkarna att läraren pratade lika med flickor och pojkar, medan flickorna 
hade lite olika svar. En flicka sa att det skiljer, men hon kunde inte tala om vad det var som 
skilde. En annan flicka tyckte att läraren pratade lika med flickorna och pojkarna. Den tredje 
tyckte att läraren oftast brukade bli arg på pojkarna för att de inte lyssnade och gjorde som 
läraren sade, men ibland förklarade hon lugnt vad de inte fick lov att göra. Flickorna lyssnar 
bättre och bråkar inte lika mycket som pojkarna.  
 
När det gäller vem som får mest hjälp i klassen är nästan alla eleverna överens om att det är 
lika. Det är en pojke och en flicka som upplever att pojkarna får mer hjälp, att de räcker upp 
handen oftare. Pojkarna och flickorna i klassen är överens om att de får lika mycket beröm av 
fröken, då de gjort någonting bra. Pojkarna upplever att det är lika när det gäller att få skäll av 
läraren, medan flickorna upplever att det oftare är pojkarna som får skäll. Alla förutom en 
flicka anser att man får hjälpa läraren lika mycket om denne behöver hjälp. Flickan ansåg att 
det är flickorna som hjälper till. På frågan om varför hon tror att det är mest flickor som 
hjälper till får vi följande svar: 
 

Flickor är klokare (Stina, skola 1) 
 

Vi ställer följdfrågan, på vilket sätt är de klokare? Svaret blir följande: 
 

De tänker mer kanske (Stina, skola 1) 
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Vid skola 2 är både pojkarna och flickorna eniga om att det ibland skiljer i lärarens sätt att 
prata med dem. Att det skiljer säger alla beror på att pojkarna har svårt att vara tysta och göra 
som läraren säger. Är pojkarna lugna och inte stör under lektionen är de överens om att det 
inte skiljer mellan lärarens sätt att prata med dem.  
 
Nästan alla svarar att pojkar och flickor får lika mycket hjälp av läraren om man räcker upp 
handen, förutom en pojke som tycker att pojkar får mer hjälp för att flickorna är tystare och 
duktigare. Alla är eniga om att pojkar och flickor får lika mycket beröm om man gjort något 
bra. När det gäller skäll är de eniga om att pojkarna får mer skäll för att de inte gör som de 
ska. Att hjälpa läraren om hon behöver hjälp med något är de eniga om att det är lika mellan 
flickor och pojkar.  
 

Att vara flicka i skolan 
Vi frågade flickorna bland annat hur det är att vara flicka i skolan och hur de tror det hade 
varit att var pojke i stället, är det skillnad (se bilaga 2)? 
 
Skola 1: Flickorna tyckte att det var bra att vara flicka i skolan. Det är kompisar som gör att 
det är bra. Som svar på frågan hur det var att vara flicka i skolan fick vi: 
 

Det är normalt./.../ Det är bättre än att vara kille i alla fall (Klara, skola 1). 
 
Skola 2: Även här tyckte flickorna att det var bra att vara flicka i skolan, då man 
kunde hitta på många roliga saker.  
 
När vi ställde frågan hur de tror det varit om de varit pojke i stället fick vi liknande svar från 
båda skolorna. De trodde att de hade varit lite busigare och bråkat mer, lekt andra lekar såsom 
”krig”. Men en flicka tyckte att det inte hade varit så bra då hennes svar var: 
 

Nä men jag har varit flicka i så här många år så, sen vet man att bli pojke det är väldigt 
svårt (Stina, skola 1). 

 

Att vara pojke i skolan 
Skola 1: Pojkarna tycker att det är bra och roligt att vara pojkar i skolan, då pojkar hittar på 
roliga lekar.  
 
På frågan om hur pojkarna tror det hade varit om de varit flicka i stället var det en som inte 
kunde föreställa sig att vara flicka, medan en säger att man kan inte leka fem och fem utan 
man kan bara leka två och två, den tredje sa att det hade varit svårare för att  
 

så här, dem har ju långt hår så man kunde få ner håret i maten om man inte ställer upp det 
(Peter, skola 1) 
 

Skola 2: Pojkarna tycker att det är bra för man har många kompisar och så är man ju bättre än 
flickorna på fotboll. 
 
När det gällde att fundera på hur det skulle vara att vara flicka sa en att det skulle vara dåligt, 
för man skulle inte ha lika många vänner. En kunde inte föreställa sig att vara flicka så vi fick 
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inget svar. Den siste svarade att det nästan hade varit lika att vara flicka som att vara pojke, 
fast han hade varit mer med flickorna i stället. 
 

Analys 

Observationer 
Här under kommer vi att analysera vår observationer. 

Hjälpsituation flicka och pojke 
Genom vår observation där vi såg att flickor blev avbrutna i sin kontakt med läraren kan vi 
göra tydliga kopplingar till Lindroos (1995) som beskriver att flickor oftare blir avbrutna både 
av läraren och av elever än vad pojkar blir. Wahlström (2005) beskriver en undersökning som 
kallas 3R, representation, resurser och realia. I denna undersökning tittar man på fördelningen 
av bland annat uppdelningen av tid till respektive kön. Undersökningen går till så att 
personalen videofilmas i sitt vardagliga arbete, sedan analyserar personalen filmen 
tillsammans för att se hur man har agerat. Vi har sett en film från UR (Genusmaskineriet, 
2001) där man fått se ett arbetslag utföra 3R metoden tillsammans med Kajsa Wahlström som 
är pedagogisk konsult i jämställdhetsfrågor. I filmen såg man läraren hjälpa en flicka och det 
kom en pojke som behövde hjälp, läraren avbröt då sin kontakt med flickan för att hjälpa 
pojken direkt. Detta kunde vi tydligt koppla till våra observationer där en flicka blev avbruten 
i sin kontakt med läraren vid ett flertal tillfällen. Detta anser vi är ett inlärt beteende som hela 
samhället vilar på, genom detta beteende visar vi att flickorna inte är lika mycket värda som 
pojkarna. En annan av våra teorier är att läraren är orolig för att pojkarna ska skapa en orolig 
stämning om de inte får omedelbar bekräftelse. Genom det sätt vi behandlar flickorna visar vi 
resten av klassen att det är okej att strunta i dem. Eleverna gör inte som vi säger, utan de gör 
som vi gör. 
 
Vid hjälpsituationen med pojken som beskrivs i observationsresultatet tilldelades flickan 
uppgiften som hjälplärare. Tallberg Broman (2002) beskriver flickorna som duktiga och 
flitiga och därför tilldelas de och tar uppgiften som hjälplärare. Detta löper genom hela 
barnomsorgen och skolsystemet. De flesta lärarna ser det som naturligt att flickorna ska hjälpa 
dem som behöver hjälp, framförallt då pojkarna. I vår observation ville inte flickan vara 
någon hjälplärare utan läraren propsade på att hon skulle vara det. Vi anser att man hade 
kunnat lösa det genom att låta den pojken som ville hjälpa till att göra det. På detta sätt hade 
man brutit det traditionella mönster där det är flickan som ska vara hjälplärare. Sättet som 
läraren löste problemet på gjorde att alla tre parterna blev besvikna, flickan för att hon blev 
tvingad att vara hjälplärare, den ene pojken för att han inte fick hjälpa till, den andre pojken 
för att en flicka skulle hjälpa honom. Utifrån detta kan vi utläsa att även pojkar vill vara 
hjälplärare och att det då är viktigt att låta dem vara det. Detta för att på sås sätt bryta de 
traditionella könsmönstren. 
 

Handuppräckning 
Wernersson (1988) skriver att flickor oftare får frågan vid handuppräckning än pojkarna 
medan pojkarna fick frågorna utan att ha räckt upp handen. Detta stämmer inte med våra 
observationer där det var övervägande pojkar som fick frågan vid handuppräckning och 
flickorna fick frågan utan handuppräckning. Vi anser att en orsak till att pojkarna får flest 
frågor vid handuppräckning är att de på detta sätt uppmärksammas och därmed blir lugnare. 
En annan orsak kan vara att det nästan alltid är pojkar som räcker upp handen och därmed får 
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frågan. Vad beror då detta på att det nästan bara är pojkar som räcker upp handen? Jo, 
flickorna har ofta sämre självbild och detta leder till en misstro på sina kunskaper. Är det så 
att flickorna får frågan så blir de ofta avbrutna av övriga klassen (Lindroos, 1995). Oftast är 
det då pojkar som ska hävda sig då de säger sig sett eller upplevt något större eller mer 
spännande än det flickorna varit med om. Detta anser vi leder till att flickorna inte vill räcka 
upp handen. Genom vår observation fann vi att de gånger flickorna fick frågan direkt utan att 
ha räckt upp handen så svarade de rätt. Detta tolkar vi som att det inte är på grund av 
okunskap som de inte räcker upp handen utan på grund av de är försynta och rädda för att 
svara fel. I Gulbrandsen (1993) fann vi en observation om handuppräckning i klassrummet 
som stämde överens med vår observation. Hon skriver om en observation där det tydligt 
framgår att pojkarna får fler frågor än flickorna. Om läraren gav flickorna flera frågor i följd 
började pojkarna protestera och de flickor som hade fått frågorna var skamsna. Men när 
pojkarna i sin tur fick flera frågor i följd reagerade de inte på detta utan såg detta som en 
självklarhet. Nilsson (1993) skriver att pojkarna får ordet tre gånger så ofta än flickorna. Detta 
kan vi koppla till vår egen observation där vi såg att det var pojkarna som fick frågorna. Öhrn 
(1990) skriver att en orsak till att läraren vänder sig till pojkarna har att göra med att lärarna 
har svårigheter med att disciplinera pojkarna, vilket kan leda till att det blir oordning i klassen. 
Vi menar härmed att flickorna blir bortglömda då de sitter på sina platser och arbetar medan 
pojkarna är de som räcker upp händerna eller pratar rakt ut och därmed får lärarens 
uppmärksamhet. Läraren glömmer då bort flickorna eftersom pojkarna tar upp en stor del av 
dennes tid och koncentration. Wernersson (1988) och Gulbrandsen (1993) tar upp att de tysta 
och försynta flickorna löper risk att bli bortglömda eller anonyma i klassen. 
 

Idrottslektion 
Den konversation vi kunde följa under lektionen tyder på att det är naturligt för pojkarna att 
leda och att det är ovanligt om en flicka gör det. Elvin-Nowak & Thomsson (2003) tar upp att 
pojkar är vana med att ta stor plats, vilket tydligt framgår i vårt exempel med pojken som 
tyckte det var jobbigt att det var en flicka som ledde. En fråga som vi ställde oss utifrån 
händelsen var varför läraren inte talade om längden vid kulstötningen för flickorna utan bara 
för pojkarna? Vår förklaring till detta är att läraren ger pojkarna det utrymme som de är 
”berättigade” till, för att på så sätt upprätthålla de manligas plats i samhället. En fundering vi 
fick var om det hade blivit en liknande konversation med en kvinnlig lärare eller hade det 
blivit annorlunda. Vi kom fram till att troligen hade en kvinnlig lärare agerat på ett 
annorlunda sätt. Hon hade förmodligen talat om resultatet för alla eller ingen. 
 

Intervjuer 

Placering i klassrummet 
Genom våra intervjuer fick vi reda på att lärarna har olika sätt att göra upp placeringen av 
elever i klassrummet. Läraren i skola 1 gjorde själv upp var eleverna skulle sitta utan att 
tillfråga eleverna. På detta sätt kan hon placera de pratiga med elever som inte är så pratiga, 
för att på så sätt få ett lugnare arbetsklimat i klassrummet. Ett sätt att få det tystare i 
klassrummet kan vara att man placerar de pratiga eleverna långt ifrån varandra (Einarsson & 
Hultman, 1985). Men är detta verkligen rätt sätt att få det tyst? Om man placerar de pratiga 
för långt ifrån varandra kan det bli ännu mer och högre prat om de ska prata med varandra. Vi 
tycker då att det är lämpligare att de sitter närmare varandra och på så sätt inte behöver prata 
så högt. Sedan kan man ju undra om det ska vara helt tyst i klassrummet som det var förr. Vi 
anser att om man pratar lågt med varandra kan man prata med varandra. Läraren bör ta reda 
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på vad det är som eleverna pratar om, handlar det om något som hänt på rasten eller är det 
saker som hör till lektionen. Om det är diskussioner om vad man ska göra på rasten så tycker 
vi att det är något man inte behöver prata om på lektionstid. Är det däremot prat om hur eller 
vad man ska gör under lektionen anser vi att det är tillåtet att prata tyst med varandra på 
lektionen. Det är ju viktigt att man har arbetsro, men det kan man ha även om man småpratar 
med varandra.  
 
Läraren vid skola 2 gjorde placeringen utifrån elevernas önskningar. På detta sätt fick 
eleverna sitta bredvid någon av sina vänner. Vi tycker att detta är ett bra sätt, då man tar 
tillvara vad eleverna önskar. Läraren har ändå möjlighet att påverka vilka som ska sitta 
bredvid varandra och var de ska sitta, genom att man har valt flera vänner. I denna klass 
hände det att några pojkar fick byta plats för att de inte kunde vara tysta utan störde övriga i 
klassen. Det hände då att de blev placerade bredvid någon flicka för att det skulle bli tyst. 
Detta att placera en pratig pojke bredvid en flicka är enligt Gulbrandsen (1993) att använda 
flickorna som fendrar. På detta sätt dämpas pojken, men det är inte allt säkert att flickan vill 
agera som stötdämpare. Detta tar som regel lärarna inte hänsyn till utan flickan är ombedd att 
tåla det hela (Gulbrandsen, 1993).  
 

Interaktion elev - lärare  
Skola 1: Det var två flickor som märkte att det var skillnad i lärarens bemötande. Den ena 
kunde inte tala om vad det var för skillnad, den andra talade direkt om att läraren oftast blev 
arg på pojkarna då de ofta bråkade. Wernersson (1988) menar att det endast är 
tillrättavisningar som pojkarna har mer av än flickorna. Vi kan se vissa likheter med 
Wernersson när det gäller pojkarnas tillrättanvisningar. Dock kan vi inte till fullo hålla med 
Wernersson i hennes resultat då vi kommit fram till att många elever inte märker av någon 
skillnad i pedagogens bemötande. I våra intervjuer var det tre pojkar och en flicka upplevde 
att det inte var någon skillnad i pedagogens bemötande. Denna flicka som sett skillnader anser 
vi vara mycket aktiv och medveten om allt som sker runt henne.  
 
Vi uppfattade det som att de två elever som upplevde att pojkarna fick mest hjälp av läraren, 
såg gruppen ”problempojkarna” framför sig. Resten av eleverna uppfattade inte 
könsskillnaderna då de tycks vara små eller obefintliga. Vi anser att de övriga eleverna såg 
sina kamrater som likvärdiga och därmed upplever de ingen skillnad. Att pojkarna upplever 
det som jämlikt med att får skäll av läraren tolkar vi som att de upplever skället som ”tjat”, då 
läraren kanske inte låter arg på rösten. Att flickorna upplever det som att pojkarna får mer 
skäll tolkar vi som att de inte ser tjatet som tjat utan som skäll. Wernersson (1988) påpekar att 
pojkarna får mer skäll och kritik än flickorna.  
 
Att en flicka ansåg att det var flickor som hjälpte läraren när denne behövde hjälp tolkar vi 
som att hon är en mycket vaken och uppmärksam elev. Hon har sett saker som andra elever 
inte sett. Att hon ser allt kan vara till nytta för henne, det kan ju vara så att det händer 
någonting som hon kan ha nytta av.  Eller också är hon så van vid att det är flickor som ska 
hjälpa läraren att hon inte märker när pojkarna gör det. Vilken syn eleven har på 
jämställdheten har de till stor del fått genom sin uppfostran hemifrån (Josefsson, 2005).  
 
Skola 2: Alla elever är överens om att anledningen till att läraren pratade olika med dem beror 
på att pojkarna har problem med att vara tysta och göra som läraren säger. Detta tolkar vi som 
att läraren är medveten om att pojkar och flickor ska bemötas lika. Läraren försöker att 
bemöta dem lika när hon pratar med dem, men det är pojkarnas stora behov att synas och 
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höras mest i klassrummet (Wernersson, 1988) som gör att hon blir irriterad och då använde ett 
annat sätt att prata med dem. Wernersson påvisar att pojkarna ”är” bråkigare och att de har ett 
”behov” av att leva ut dessa egenskaper. Vi anser att flickorna har samma behov som 
pojkarna när det gäller att synas och höras. 
 
Den som behöver hjälp får hjälp om man räcker upp handen. Det framkom att det oftast är 
pojkarna som räcker upp handen och får hjälp. Detta ansåg de bero på att pojkarna kan mindre 
än flickorna och därför behöver mer hjälp. Vi anser att en bidragande orsak till att pojkarna 
behöver mer hjälp är att de inte är motiverade till den undervisning som bedrivs, då den 
antingen kan vara för lätt eller för svår för dem. Om läraren märker att eleverna inte har 
motivation bör denne tänka över sin undervisningsmetod: ”är det något jag kan ändra på för 
att göra det mer intressant för dessa elever”. Läraren måste få eleverna intresserade av det 
man vill att de ska lära sig och se till att undervisningen blir meningsfull för dem (Doverborg 
& Pramling Samuelsson, 2001).  
 
När det gällde att få skäll var eleverna eniga om att det var pojkarna som fick mest skäll, då 
de ansågs vara mer odisciplinerade. Vi anser att flickor mognar tidigare och därmed har 
lättare att anpassa sig till skolvärlden. Men vi anser att det är skolan som ska anpassa sig till 
eleverna och inte tvärt om. Vi menar att om skolan varit mer anpassad till eleverna hade 
pojkarna fått det lättare då de sluppit få så mycket skäll och flickorna sluppit vara 
”stötdämpare” åt pojkarna (Gulbrandsen, 1993) och därmed kunnat ägna sig mera åt sitt eget 
lärande.  
 
Att få hjälpa läraren uppfattade alla som att det var någonting pojkar och flickor gjorde lika 
mycket. Detta tolkar vi som att läraren är medveten om att försöka fördela det jämt. Om 
läraren inte lyckats med detta tycker vi att eleverna borde ha märkt det. Gulbrandsen (1993) 
beskriver att lärarna ofta gör flickorna till hjälplärare. Detta är dock något som denna lärare 
lyckats undvika, och verkar ha fått en jämn fördelning mellan könen när det gäller att hjälpa 
till.  
 
När det gäller att få beröm av läraren fick vi samma resultat på båda skolorna. Om man gjorde 
någonting bra fick man beröm, det kunde vara antingen pojke eller flicka som fick beröm. Det 
som var avgörande var vad man gjort och inte vilket kön man hade. Även här tycker vi att 
lärarna bekräftat eleverna som individer och inte utifrån deras kön. 
 

Att vara flicka i skolan  
Flickorna på båda skolorna tyckte att det var bra att vara flicka i skolan. Detta för att flickorna 
hade många vänner och att de gjorde många roliga saker tillsammans. Detta tolkar vi som att 
de har vänner som bryr sig om dem. Om de inte hade haft bra vänner hade de inte mått så bra 
och inte tyckt det varit roligt i skolan. När vi ställde frågan om hur de tror det hade varit om 
de varit pojkar i stället, trodde samtliga att de att de hade varit lite busigare och bråkat mer, de 
trodde även att de hade lekt andra lekar såsom krig. Detta tolkar vi som att det är en 
förutfattad mening att pojkar ska vara bråkigare än flickor. Karlsson (2003) menar att pojkar 
och flickor strävar efter att bli omtyckta och duga i sociala sammanhang; då ”pojkar gör kön 
genom att bråka, protestera, krångla och skrika” (sid. 126). Vi menar att eftersom 
pedagogerna låter pojkar få ett större utrymme när det gäller att synas och höras blir flickorna 
de som känner press på sig att bli de tysta och lugna. 
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Att vara pojke i skolan  
Även pojkarna på båda skolorna tyckte att det var bra att vara pojke i skolan, då man hade 
många vänner och var bättre på fotboll än flickorna. Vi tolkar detta som att pojkar är lika 
beroende av att ha vänner i skolan som flickorna är. Att flickorna inte är så bra på fotboll 
enligt pojkarna anser vi bero på att flickorna inte får chansen att visa vad de kan. Pojkarna är 
de som ”ska” vara bäst, en flicka som är lika bra eller bättre blir ett hot för pojkarna. Hedlin 
(2004) skriver att ”manligt genus har högre status än kvinnligt genus” (sid.11). En flicka som 
är duktig på fotboll blir antingen helt accepterad eller så blir hon utstött anser vi. Att vi har 
dessa åsikter beror på att vi har sett olika sätt att hantera detta när vi varit ute i verksamheten. 
Vi har träffat på flickor som inte vill spela fotboll för att pojkarna är för aggressiva i sitt spel, 
vi har träffat flickor som spelar med flickor, men det finns även flickor som är med och spelar 
tillsammans med pojkarna. Vid frågan om hur det hade varit om de varit flickor i stället 
framkom det att om man varit flicka hade man inte haft så många vänner och att man inte 
hade kunnat leka mer än två och två åt gången. Vi menar att pojkarna tror att flickorna har 
några få nära vänner, medan de själva i sin tur har många ytliga vänner. Är man pojke ska 
man inte engagera sig så mycket i varandra, för då anses man som mes. Vi hade en pojke från 
var skola som inte kunde sätta sig in i hur det skulle vara att vara flicka. Att de inte kunde 
tänka sig in i detta anser vi bero på att de inte är intresserade av att sätta sig in i hur det är att 
vara flicka.  
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
Vi har i vårt arbete använt oss av några sekundärkällor. Detta på grund av våra bibliotek inte 
lyckades få fram primärkällorna till oss. 
 
Vårt syfte är att undersöka om flickor och pojkar i skolan upplever att de bemöts olika av 
pedagoger, beroende på vilket kön eleverna har samt hur dessa eventuella skillnader i 
bemötande tar sig uttryck.  
 
Vi menar att en orsak till att det inte genomförts någon nämnvärd forskning inom de yngre 
åldrarna är att det är svårt att få fram bra svar från de yngre eleverna. Vi anser att det går att 
genomföra intervjuer med de yngre elever, om man anpassar frågorna efter elevernas ålder. 
Är det riktigt små elever kan man leka fram svaren genom att använda olika föremål, som till 
exempel lego eller dockor.  
 
När det gäller platsen vi satt på vid intervjutillfället kunde en av oss ha valt ett bättre ställe. 
Som det var nu satt vi (en av oss och eleven) i ett grupprum i anslutning till 
specialpedagogens klassrum, vilket resulterade i att denne kom och gick igenom ett flertal 
tillfällen under intervjuerna. Detta blev då ett störande moment som gjorde att eleverna 
tappade sin koncentration (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2001).  
 
Eftersom vi gjorde intervjuerna i klasser där vi inte kände eleverna började vi med att ställa 
några allmänna frågor som inledning på intervjun till exempel hur tycker du det är att går i 
trean och snart ska börja fyran. Vi anser oss ha stor nytta av att ha gjort både intervjuer och 
observationer i vårt framtida yrke. Vårt arbete har gett oss många nya tankeställningar när det 
gäller hur vi bemöter elever. Detta har gett oss kunskap om hur det var på dessa skolor vid 
intervjutillfällena, men troligen förekommer detta på många andra skolor runt om i landet. Vi 
har dels sett genom observationerna hur lärarna bemöter eleverna och gör stora skillnader 
utifrån elevernas kön (Elvin- Nowak & Thomsson 2003). Vi har även fått insikt i hur eleverna 
tänker och uppfattar lärarnas bemötande i vardagen. Genom detta arbete och den nya kunskap 
vi fått, hoppas vi att vi ska kunna klara oss från att gå i några av dessa fällor.  
 
Vi anser att vi har fått en klarare inblick i hur eleverna upplever sin vardag i skolan. Det som 
talar för att vi har besvarat våra frågeställningar är att vi fått utförliga svar från eleverna vid 
intervjuerna. Det som kan tala emot att vi besvarat våra frågeställningar är att vi kan ha 
misstolkat elevernas svar när vi gjort analysen. När vi gjorde observationerna hade vi kunnat 
använda oss av videokamera, för att på så sätt kunna gå tillbaka och titta på filmen i efterhand. 
Nackdelen med videokamera är att det kan bli tillgjort om eleverna inte är vana vid att filmas. 
Vi anser att vi har använt oss av lämpliga metoder för att få svar på våra frågeställningar. Vi 
har genom intervjuerna kunnat ställa följdfrågor om det har varit något som varit oklart. Om 
vi däremot gjort enkäter hade det varit svårt för eleverna att förklara sig på ett utförligt sätt. 
Fick vi svaret ”vet inte” nu, pratade vi runt omkring ämnet tills eleven förstod frågan och 
kunde svara.  
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Resultatdiskussion 
 
Det finns ett klart samband mellan intervjuerna och observationerna när det gäller vem som 
får mest uppmärksamhet av pedagogen. Eleverna var medvetna om att pojkarna fick mer 
uppmärksamhet och att pedagogen pratar på ett annat sätt till pojkar än till flickor. Detta beror 
på att pojkarna är pratigare och bråkigare och därmed får fler och argare tillsägelser av 
pedagogen. Om man bortsåg från att pojkarna var bråkigare så ansåg eleverna att de bemöttes 
lika av pedagogerna.  
 
Genom våra observationer såg vi att så var inte fallet. Det gjordes skillnad på pojkar och 
flickor, såsom att flickor oftare blev avbrutna i sin lärarkontakt än pojkar. Vi såg även skillnad 
i hur pedagogen fördelade frågorna mellan pojkar och flickor, då detta motsade sig tidigare 
forskning som gjorts. Vi kan göra en tydlig koppling mellan Butlers (2005) teori om 
performativiteten och vad vi sett vid våra observationer där läraren avbryter flickornas hjälp 
för att hjälpa pojkarna. Läraren visar på detta sätt att pojkarna är viktigare och därmed gör 
läraren kön. Detta är något både Elvin-Nowak & Thomsson (2003) och Butler (2005) tar upp 
då de beskriver att kön handlar om ”att göra”.  
 
Tidigare forskning tar upp att flickor får fler frågor vid handuppräckning än pojkar, men att 
pojkarna får fler frågor utan handuppräckning. Detta stämde inte med våra observationer då 
det var tvärtom. Detta gav oss en ny intressant insikt, då det skiljer sig från vad tidigare 
forskning säger. Är det så att den tidigare forskningen inte stämmer längre eller är det så att 
det bara rör dessa skolor vi varit på? Det framkom tydligt vid våra observationer att det var 
pojkarna som dominerade i klassrummet, och att flickorna därmed fick stå tillbaka.  
 
 
Vår undersökning har på några punkter stämt överens med tidigare forskningar som vi tagit 
upp tidigare i vårt arbete. Det berör främst pojkarnas tid och plats i klassrummet. Då det 
framkom att det är pojkarnas beteenden som ligger till grund för den täta lärarkontakten, detta 
är något som Wernersson (1988) tar upp. Att pojkar förväntas vara aktivare än flickor är något 
som stammar långt tillbaka i tiden, då kvinnan ansågs vara mindre intelligent och klenare än 
pojkar.  
 
Gens (2002) skriver att vi i skolans värld ofta lämnar pojkarna ensamma och då ofta utomhus, 
medan vi ägnar oss åt flickorna. Wernersson (1977) skriver att det är raka motsatsen, hon 
menar att vi ägnar oss mer åt pojkarna än flickorna. Att deras åsikter går isär kan bero på att 
det är 25 år mellan det att böckerna skrevs. Under dessa 25 år kan det ha skett ändringar på 
skolorna som gör att resultaten skiljer sig från varandra. 
 
Att pojkar lämnas ensamma ute kan man ofta se på fritids och på raster i skolan. Personalen 
finns på skolgården men de går sällan till de områden där pojkarna leker. Detta är något som 
skiljer sig på skolorna, men också från pedagog till pedagog. Vi har sett pedagoger som går 
till alla elever på skolgården. De pedagoger som går runt till alla har vi sett få en bättre 
kontakt med eleverna än de pedagoger som inte går runt till alla. Detta anser vi bero på att 
eleverna känner dessa pedagoger och känner tillit till dem. Att vissa pedagoger inte går till de 
områden där pojkarna leker anser vi bero på att de är rädda för att hamna i konflikt med 
pojkarna, då dessa ofta leker krig eller liknade, något som inte alltid accepteras av lärare.    
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Både pojkar och flickor upplevde det som positivt att vara pojke respektive flicka, men skulle 
inte vilja vara av det andra könet, då de såg svårigheter av olika slag med att vara av det andra 
könet.  
 

Vår slutsats 
Vi har kommit fram till att eleverna inte märker av att de blir behandlade olika beroende på 
deras kön. Våra observationer påvisar dock motsatsen.  
 
Då det tagits upp om jämlikhet och allas lika rättigheter i de tidigare läroplanerna, och även i 
Lpo 94 som har funnits i 13 år, tycker vi att skolan ska verka efter detta. Men utifrån våra 
erfarenheter stämmer inte detta. Hur lång tid tar det för skolans verksamhet att aktivt jobba 
utifrån det som faktiskt står i läroplanen? Då vi tror att det inom några år kommer en ny 
läroplan är det viktigt att skolan först kan arbeta utifrån den läroplan vi har idag, det vill säga 
Lpo 94. Då det stod redan i Lgr 69 att det ska var jämlikt mellan könen, kan man undra varför 
det ska behöva så många år innan det blir jämlikt i skolan. Vi anser att det har hänt väldigt lite 
under dessa nästan 40 år när vi läser läroplanerna. Det kan behövas en ordentlig satsning från 
skolledningen för att man aktivt ska kunna arbeta för jämställdhet i skolan. Detta är något som 
berör all verksam personal på skolan.  
 

Fortsatt forskning 
Frågor som har väckts under arbetets gång och som man skulle kunna forska vidare kring är: 

 
 Är det någon skillnad beroende på lärarens kön? 
 Är det skillnad om det är stor del invandrarbarn i klassen? 
 Lärarens syn på sitt bemötande av elever utifrån ett genusperspektiv. 
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                                                                                                                                                                       Bilaga 1 

 
 

Till vårdnadshavare i År 3. 
 
Bemötandet av elever ur ett genusperspektiv: 
Vi är två lärarstudenter från Högskolan Väst i Vänersborg, som skriver en C-uppsats om hur 
eleverna uppfattar pedagogernas bemötande utifrån ett genusperspektiv. Vi vill därför göra 
barnintervjuer. Inför detta behöver vi ett godkännande från er som är vårdnadshavare, där ni 
tillsammans med ert barn bestämmer om barnet vill och får delta. 
Utav de godkännande vi fått in, kommer vi att intervjua några elever. 
 
Vi kommer att intervjua eleverna enskilt, och då använda oss av bandspelare för att 
dokumentera. Detta gör vi för att skapa en bra intervjusituation och det underlättar vår analys 
av inkommet material. 

Allt material som vi får in kommer vi att behandla konfidentiellt och anonymiserat. Därmed 
kommer vi inte att namnge vare sig kommuner, skolor eller elever i vår uppsats. Allt 
dokumenterat material förvarar vi så att obehöriga ej kan ta del av det.  
 
Om du har några frågor så är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

Vi tackar på förhand! 

Men vänliga hälsningar 

Camilla Hedlund  mail: xxxxxx          telefon: xxxxxxx 
Anna Hermansson  mail: xxxxxxx         telefon: xxxxx  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Godkännande av intervju 
 
 
 
                          Jag godkänner                        Jag godkänner inte 

Sätt kryss i den ruta som passar er. 
 
 
Elevens namn___________________________________________________ 
 
Målsmans underskrift Målsmans underskrift 
 
____________________ _______________________ 
 
 
 
Oss tillhanda senast den 11 maj 
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                                                                    Bilaga 2 
 

Frågor till barnintervju 
 

• Berätta hur det är att gå i trean och snart ska börja fyran. 
 
• Vad pratar ni om på lektionerna? 
 

Placeringen i klassrummet 
• Vem har valt din placering i klassrummet? 
 
• Vad tycker du om din placering i klassrummet? 
                        Vad är det som gör att den är bra/dålig? 
 
• Hur har era bänkar stått i klassrummet sedan ni började trean? 
 Vilket sätt har varit bäst? 
 
• Vad tror du att läraren har tänkt på när placeringarna gjordes? (Om det är läraren som 

valt) 
 

• Om du fick välja själv, var skulle du vilja sitta då? 
 Vad är det som gör att den platsen är bäst? 
 
  
Interaktion mellan elev – lärare 

• Tala om för mig hur läraren pratar med pojkar. 
 
• Tala omför mig hur läraren pratar med flickor. 
 
• Berätta för mig vem som får mest hjälp?                                                               
                                                           Beröm? 

                                                     Skäll?  
      Vad tror du det beror på? 

 
• Berätta för mig hur läraren är emot flickor. 
 
• Berätta för mig hur läraren är emot pojkar. 

 
• Vem får oftast hjälpa läraren när hjälp behövs? 

                              Vad tror du detta beror på? 
 
 
        
Frågor till pojkar: 

• Hur tycker du det är att vara pojke i skolan?                         
                    Hur motiverar du det?    
 

• Beskriv hur du tror det hade varit om du varit flicka i stället? 
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• Pratar pojkar och flickor lika mycket på lektionerna? 
                         Om inte! Vad skiljer? 
 
Frågor till flickor: 

• Hur tycker du det är att vara flicka i skolan?                         
              Hur motiverar du det? 
 
• Beskriv hur du tror det varit om du varit pojke i stället? 
 
• Pratar pojkar och flickor lika mycket på lektionerna? 
                     Om inte! Vad skiljer? 
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