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Sammanfattning 

 

 
I mitt examensarbete har jag undersökt om lärare anser att det finns skillnader i 
flickors och pojkars beteende och om de, om så är fallet, upplever att de bemöter 
elever olika på grund av detta. Jag ville också veta om de har sett sig föranledda att 
utverka strategier för att utjämna eventuella skillnader och om de anser att flickor och 
pojkar är jämställda i undervisningssituationen.  

För att få svar på mina frågor har jag intervjuat sex lärare som undervisar i år 3-6.  

I litteraturgenomgången redovisar jag en del av de tidigare rön som finns i ämnet. De  
beskriver i stora drag att pojkar åtnjuter mer av lärarens uppmärksamhet i 
undervisningssituationen på flickornas bekostnad, att flickors och pojkars beteende 
skiljer sig åt, att de blir bemötta på olika sätt beroende av könstillhörighet och att de 
för det mesta inte är jämställda i undervisningssituationen. 

I min undersökning framkommer att lärare anser att flickors och pojkars beteende 
skiljer sig åt, att undervisningssituationen inte är jämställd mellan flickor och pojkar 
och att lärarna har sett sig föranledda att ha vissa strategier för att befrämja ett 
jämställt klassrumsklimat.  
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1 Inledning 
 

Valet av problemområde grundar sig på mitt intresse för hur vi bemöter pojkar och 
flickor i olika situationer. Men också på min egen oerfarenhet vad gäller att bemöta 
pojkar och flickor  jämställt i klassrumssituationen. Jag tycker därför att det skulle vara 
intressant att få ta del av andra lärares erfarenheter och eventuella strategier kring 
problematiken för att själv kunna verka för ett jämställt klassrumsklimat. Det skulle 
vara intressant att ta reda på om det finns strategier som lärare använder sig av för att 
befrämja jämställdhet och kanske medverka till att lärare i större utsträckning för en 
diskussion kring detta problem. Jag tycker också att det är viktigt att belysa de 
strategier som lärare eventuellt använder sig av i bemötandet av flickor och pojkar i 
undervisningssituationen. Mitt examensarbete omfattar en teoretisk och en empirisk 
del.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Jag studerar på grundskollärarprogrammet med inriktning mot samhällsorienterande 
ämnen i år 4-9. I en av mina kurser under utbildningen valde jag att läsa boken 
”Godmorgon pojkar och flickor” av Einarsson & Hultman (1984) som gjorde ett starkt 
intryck på mig. Denna bok inspirerade mig sedan till att under mina praktikperioder 
vara observant på hur man bemöter pojkar och flickor i skolan.  

Skolan ska enligt Lpo-94 arbeta för att ”aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns 
lika rätt och möjligheter” och eftersom ”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” har skolan ”ett 
ansvar för att motverka traditionella könsmönster” (Lpo-94, s.6). Läraren ska ”verka 
för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 
undervisningen” och ”att alla elever oavsett kön, och social och kulturell bakgrund får 
ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll (...) (ibid, 
s. 15).  

Tidigare undersökningar och forskning visar att det är skillnad på vilket inflytande och 
utrymme flickor och pojkar får i undervisningen. Oftast är det så att flickor får stå 
tillbaka till fördel för pojkar i klassrumssituationen gällande utrymme och/eller 
inflytande på undervisningen beroende på vilka frågor de ombeds svara på (Einarsson 
& Hultman, 1984; Staberg, 1992, m.fl.).   

Mina egna erfarenheter under mina praktikperioder är att det oftast är några elever som 
är mycket tystlåtna i klassrummet och att dessa elever oftast är flickor. Jag har därför 
blivit nyfiken på om andra mer erfarna lärare upplever samma sak och om de upplever 
situationen som ett jämställdhetsproblem. En del av de lärare som jag har mött under 
mina praktikperioder har utverkat strategier för att aktivt motverka att det endast är de 
talföra eller för mycket pojkar som pratar. Jag har därför blivit nyfiken på om det är 
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utmärkande för lärare att de har funderingar kring hur de ska främja ett jämställt 
klassrumsklimat och om och vad de i så fall använder för strategier.  

I mitt examensarbete har jag därför inriktat mig på att undersöka om lärare i år 3-6 har 
uppmärksammat någon skillnad i utrymme och inflytande gällande pojkar och flickor i 
sina klassrum. Jag vill också veta om de i så fall anser att det är ett problem och 
utverkat strategier för att motverka problemet. Jag tror att genom att få ta del av andra 
erfarna lärares praktiska handlingsstrategier för att befrämja ett mer jämställt 
klassrumsklimat kan jag och andra lärare  få hjälp att arbeta med detta. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 
 

Jag vill i min studie få inblick i lärares funderingar och strategier kring jämställdhet 
mellan pojkar och flickor i undervisningssituationen. Detta tänker jag ta reda på 
genom att göra en empirisk undersökning med sex lärare på fyra skolor i en mellanstor 
kommun i sydöstra Sverige.  

Min problemformulering är således: 

• Upplever lärare att det är skillnad på pojkars och flickors beteende, vilket 
utrymme de kräver i klassrummet, vilket inflytande de har på undervisningen 
och anser de att det råder jämställdhet mellan dem i klassrumssituationen? 

• Har lärare sett sig föranledda att utveckla strategier för att befrämja ett jämställt 
klassrumsklimat mellan pojkar och flickor eller anser de att det redan råder 
jämställdhet mellan pojkar och flickor i skolan? Jag är även intresserad av att ta 
reda på vilka eventuella strategier de använder sig av.  

 

1.3 Centrala begrepp 
 

Jämställdhet 
 
Jämställdhet beskrivs som ”ett tillstånd som kan anses råda antingen när män och 
kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter eller först när män och 
kvinnor har samma ställning och inflytande” (Nationalencyklopedins ordbok, 1993, 
s.275). Begreppet är sedan 1970-talet begränsat till relationen mellan män och kvinnor.   
 
”Jämställdhet i skolan ska ge flickor och pojkar likvärdiga villkor och förutsättningar 
att upptäcka, pröva och utveckla sin fulla potential som människa” (Skolverket, 
2002a).  
 
I uppsatsen ansluter jag mig till denna definition. 
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Könsroll och könsteori 
 

Könsroll beskrivs som en ”sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade 
skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, 
resurser, makt och prestige. Könsrollen är också förknippad med ideologiska 
föreställningar om hur förhållandet mellan könen bör vara./.../ I könsrollsteorin 
betonas socialisation och inlärning av könsspecifika beteenden som en avgörande 
faktor bakom könsskillnader. I dagens könsforskning betonas att skillnader mellan 
könen sammanhänger med ett könsmaktssystem som genomsyrar hela samhället. För 
att markera skillnader mellan biologiskt och kulturellt kön har man inom den 
anglosaxiska språkkretsen övergått till att tala om sex respektive gender. På svenska 
motsvaras detta av termerna kön och genus” (Nationalencyklopedins ordbok, 1993, 
s.35).  

Med könsteori menas vilken åsikt varje individ har som utgångspunkt för sin syn på de 
båda könen. En teori är att de båda könen är lika, en annan att de är olika och en tredje 
att de är varandras komplement (Molloy, 1992). 

 
Kön och genus 

Definitionen för kön och genus hittas i Nationalencyklopedins ordbok (1993) under 
ordet ”genussystem, (...). Medan kön (eng. sex) är en biologisk term markerar genus 
(eng. gender) de socialt och kulturellt betingade skillnaderna mellan mäns och 
kvinnors status i samhället. Begreppet genus används i kvinnoforskningen vid analys 
av uppkomsten och effekterna av könshierarkin” (ibid, s.404).  
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2 Litteraturgenomgång 
 
2.1 Historisk tillbakablick på pojkar och flickor i skolan 
 
Under 1800-talets första hälft debatterades det flitigt om huruvida de breda folklagren 
skulle ha rätt till undervisning. Kyrkan som hade haft ansvar för undervisningen och 
dess innehåll tidigare kände sig hotad. 1842 kom trots kyrkans motstånd den första 
folkskolestadgan där det markerades att flickor skulle få samma undervisning som 
pojkar. 1843 skrev Anders Oldberg sin lärarhandledning Praktisk Handbok i 
Pedagogik och Metodik för Swenska folkundervisningen. Han betonar där vikten av att 
undervisa könen efter deras speciella behov. Flickorna skulle få helt andra göromål i 
samhället och deras natur var annorlunda pojkarnas (Molloy, 1992). Grundtanken var 
därför att könen skulle hållas isär men ändå organisatoriskt gå i samma skola. Ett 
exempel är att det ställdes olika kunskapskrav på pojkar och flickor och att flickor ofta 
hade kortare skolgång (Skolverket, 2002a). Den rådande ideologin i mitten av 1800-
talet var att kvinnan enligt naturen först och främst var maka och mor. Några argument 
som lyftes fram för att kvinnan därför inte skulle kunna nå högre studier var bland 
annat sämre hjärnkapacitet, fysisk och psykisk svaghet samt försämrad fertilitet vid 
intellektuell ansträngning (Molloy, 1992). Vid sekelskiftet var utbildningssystemet 
segregerat både efter kön och socialklass. Folkskolan sörjde för arbetarklassens barn 
medan läroverken förbered borgerlighetens pojkar för framtida maktpositioner. 
Läroverken var fram till 1905 avgiftsfria (ibid).  
 
Borgarklassen började dock fråga efter skolor till flickor då antalet ogifta kvinnor som 
behövde försörjning genom ett yrke ökade. Flickor släpptes fortfarande inte in på 
läroverken utan fick gå i privata flickskolor eller samskolor som till skillnad från 
läroverken inte var kostnadsfria utan bekostades av föräldrarna. 1905 tillkom statliga 
samskolor med rätt till realexamen och 1909 kommunala mellanskolor – s.k. sjuåriga 
flickskolor. 1923 fick flickorna tillträde till de allmänna läroverken om det inte 
kostade staten någonting eller uteslöt någon manlig elev. 1927 fick flickor samma rätt 
som pojkar till de allmänna läroverken (Molloy, 1992). I och med detta öppnades 
gymnasiet för flickor men flickskolan skulle trots detta dominera flickornas högre 
studier fram till 1962 då den upplöstes och en ny grundskolereform och läroplan 
antogs. Från början hade målet varit att utbilda flickor till hem eller yrke för att senare 
förbereda dem för hem och yrke. Flickskolan efterträddes av den sociala fackskolan 
som förbered kvinnor till socialt inriktade yrken. Universiteten öppnades för kvinnor 
redan 1873 (1870 för medicinstudier). Men för att antas till dessa krävdes 
studentexamen som flickorna inte skulle ha officiell möjlighet att få på ytterligare 50 
år. Vissa kommunala mellanskolor och samskolor hade dock fått dispens för att 
utfärda studentexamen (Staberg, 1992). 
 
1962 bildades en enhetlig grundskola där de båda könen skulle samutbildas och 
samundervisas. Könsskillnaderna ansågs inte längre så stora att det motiverade 
speciella undervisningsformer för flickor (Skolverket, 2002a). Enligt läroplanen från 
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1962 skulle skillnader i bemötandet av flickor och pojkar inom skolan upphöra 
åtminstone formellt och organisatoriskt. Enligt den är könen ”olika men likvärda”, 
arbetsfördelningen i hemmen är en privat angelägenhet och flickor med tekniska -, 
matematiska - och naturvetenskapliga intressen skulle uppmuntras eftersom flickor 
skulle kunna göra betydande insatser inom dessa områden. Enligt läroplanen är det 
dock fortfarande generella skillnader mellan flickor och pojkars psyke och beteende 
(ibid).  
 
I grundskolans läroplan från 1969, Lgr 69, slog begreppet jämställdhet igenom och i 
och med det skulle synsätt och förlegade könsroller brytas. För att befrämja detta fick 
pojkar och flickor bl.a. undervisning i könsrollskunskap (Skolverket, 2002a). 
Ursprunget till åtskillnaden av flickor och pojkar sågs nu som ett led av omgivningens 
behandling och förväntningar. Optimismen var stor över att skolan skulle kunna ändra 
på dessa könsrollsmönster och skolan gavs också en central roll i att detta 
förändringsarbete skulle nå framgång eftersom skolan var en plats där alla skulle 
behandlas lika och få samma utbildning enligt läroplanens intention. Bland annat 
skulle könsrollerna i hemmen kunna utjämnas genom de nya skolämnena hemkunskap 
och barnkunskap (Wernersson, 1977). 
 
I 1980 års läroplan för grundskolan, Lgr 80, står att samlivet i det demokratiska 
samhället utformas av fria och självständiga individer och skolan ska verka för 
jämställdhet mellan män och kvinnor (Molloy, 1992). Jämställdhetsfrågorna 
koncentreras främst på studie- och yrkesorienteringen. Pojkars och flickors olika 
studieval ska förändras genom information och fördomsfrihet angående vilka yrken 
flickor och pojkar kan ha. Informations- och rekryteringskampanjer riktas främst till 
flickor (Skolverket, 2002a). Molloy (1992) problematiserar dock Lgr-80:s 
attitydförändring i jämställdhetsfrågor genom att påvisa att trots att läroplanen säger 
att skolan är objektiv och ska fostra eleverna till ett självständigt och kritiskt 
betraktelsesätt så är läroböckerna fortfarande skrivna på ett sådant sätt att de ser 
världen från männens perspektiv. Det är sällan läroböckerna från den här tiden belyser 
både mäns och kvinnors villkor i samhället under historiens gång och under samtiden 
(ibid). 
 
2.2 Synen på jämställdhet i dagens styrdokument 
 
I dagens styrdokument för skolan – skollagen, läroplanerna och i de flesta kursplaner 
finns jämställdhet med som både värdegrund och pedagogisk fråga (Skolverket, 
2002a). 
 
Lpo-94 - läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet - innefattar grundskolan, sameskolan, specialskolan och den 
obligatoriska särskolan medan Lpf-94 - läroplanen för de frivilliga skolformerna - 
innefattar gymnasieskolan, komvux, gymnasiesärskolan och särvux. Läroplanerna ska 
ha samma syn på kunskap, utveckling och lärande (Lpo-94). Bland annat betonas att 
jämställdhet är en av skolans värdegrunder och dessa är det skolans uppdrag att 
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förmedla (ibid). Jämställdhet ska därför vara synlig i undervisning, planering och 
verksamhet (Skolverket, 2002a). I Lpo-94 står närmare att skolan är en viktig del i att 
eleverna får kännedom och tillägnar sig de grundläggande värden som vårt samhälle 
har. Dessa grundläggande värden är ”människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt 
solidaritet med svaga och utsatta” (Lpo-94, s.5). Det står också att skolan medvetet 
ska arbeta för att ge män och kvinnor lika rätt och möjligheter. Lpo-94 anser att skolan 
har stort inflytande över vilken syn på mäns och kvinnors beteende elever får eftersom 
eleverna präglas av hur de själva blir bemötta beroende på sin könstillhörighet. Skolan 
ska därför understödja att gamla könsroller försvinner och att elever vågar välja 
intresseområde efter egen vilja och inte av gammal tradition (ibid). I Lpo-94 står också 
att läraren ska se till att alla elever oavsett kön har lika stort inflytande över utrymmet i 
klassrummen, arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll.  
 

Även skollagen markerar att skolans personal ska arbeta för jämställdhet. I skolan ska 
alla oavsett kön ha lika tillgång till utbildning (Skolverket, 2002a). Regeringens 
politiska inriktning kan skönjas i propositionen ”Jämställdhet mellan kvinnor och män 
inom utbildningsområdet”. Där uttrycks bland annat att lärare behöver fortbildning om 
genus, jämställdhet och om hur undervisningen ska utformas så att den tilltalar båda 
könens intressen och förutsättningar. Jämställdhetsarbetet är viktig i lärarutbildningen 
för att medvetandegöra kunskap om jämställdhetsfrågor, könstillhörighetens betydelse 
i undervisningen och den sociala miljön i klassrummet. Den statliga 
rektorsutbildningen bör uppmärksamma jämställdhetsfrågor så att rektorer sedan kan 
ta ansvar för jämställdhet som pedagogisk fråga i skolornas vardag. Stöd och stimulans 
bör ges till forskning och utvecklingsarbete kring jämställdhet. Det är viktigt att alla 
elever får lika möjligheter att ta till sig den nya teknologin och då behöver skolorna 
uppmärksamma flickor och pojkars olika villkor vad gäller satsningar på naturkunskap 
och teknik (Skolverket, 2002a). 

 

2.3 Pojkars och flickors generella beteende  
  
Genom tidigare forskning vet vi att pojkar och flickor redan från födseln behandlas 
olika utifrån vilken könstillhörighet de har. Mäns och kvinnors livssituation ser därför 
olika ut (Granström & Einarsson, 1995). Socialisationen av pojkar och flickor borde 
därför vara utmärkande även i skolan där vi tillbringar en stor del av vår uppväxt. Både 
elever och lärare har föreställningar om skillnader mellan flickors och pojkars 
beteende utifrån vilken könstillhörighet de har enligt Wernersson (1977). Detta gör att 
lärare har olika förväntningar och krav på elever. De olika erfarenheter pojkar och 
flickor gör beroende på vilket kön de har kan även resultera i att de beter sig olika som 
individer och blir bemötta och behandlade därefter (ibid). Detta medför enligt 
Granström & Einarsson (1995) att flickor gör avkall på sin självständighetssträvan och 
att pojkar och flickor får olika elevroller i det traditionella klassrummet.  

Flickor är ofta mer skolanpassade än vad pojkar är och kan på så vis få vissa fördelar 
såsom högre betyg än pojkar i förhållande till sina resultat (Öhrn, 1990). Färdigheter 
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såsom tystnad och passivitet som till viss del krävs av elever i skolan är dock inte 
lyckade i det långa loppet. Både skola och samhälle ställer krav på individualitet och 
initiativförmåga. De beteenden som i skolstartens början resulterar i beröm från läraren 
uppmuntrar elever (flickor) till passivitet (Wernersson, 1977; Öhrn, 1990). Eftersom 
flickor anpassar sig till skolsituationen kräver de inte lärarens uppmärksamhet på 
samma sätt som pojkar och detta gör att lärare lättare förbiser dem (Wernersson, 1977; 
Öhrn, 1990; Staberg, 1992). Flickor lyckas inte som pojkar att styra lärarens intresse 
mot sin egen person då de inte är utåtriktat aktiva. Att vara utåtriktad och aktiv ger 
ingen bra respons från lärare enligt flickors tidiga erfarenheter. Flickor har färre 
negativa kontakter med sina lärare men detta gör också att lärare inte behöver 
intressera sig för dem (ibid).  

Av pojkar förväntar vi oss istället aktivitet och vissa mått av självständighet och 
tillåter dem därför vissa friheter. Detta beteende är svårare att bemöta hos flickor 
eftersom vi istället förväntar oss att de beter sig ”kvinnligt”, d.v.s. passivt. På grund av 
sitt beteende tillåts pojkar ta mer utrymme i klassrummen och det mesta av lärarens 
uppmärksamhet (Gannerud, 1999; 2001; Einarsson & Hultman, 1984; Granström & 
Einarsson, 1995; Molloy, 1992; Staberg, 1992; Wernersson, 1977; Öhrn, 1990).  

Wernersson (1995) anser att flickor och pojkar även har olika sätt att bemöta sin 
omgivning på. Pojkar inriktar sig på vilken ställning de har i gruppen och för att 
försvara den är de tvungna att demonstrera sin position på ett för alla tydligt sätt. 
Flickor däremot är inte generellt intresserade av att demonstrera sin status i gruppen 
utan inriktade på informella personliga kontakter och relationer. Pojkar har därför 
större självförtroende än flickor när de ska visa upp sina kunskaper offentligt och få 
respons för dem. Pojkar som har träning i att öppet konkurrera om status sporras när de 
offentligt ska visa sina färdigheter medan flickor istället blir oroliga av att offentligt bli 
bedömda (ibid). Samtalen i klassrummen är dock oftast av offentlig natur enligt Öhrn 
(1990), eftersom alla i klassrummet är delaktiga den mesta tiden. Även då läraren 
riktar frågan till en enskild elev är det underförstått att alla ska vara delaktiga och 
lyssna. Till och med då en elev frågar läraren om något enskilt kan läraren vilja ta upp 
frågan i hela klassen om läraren anser att alla berörs av frågan. Detta tillvägagångssätt 
gynnar pojkars sociala förhållningssätt i skolan (ibid).  

Den dolda läroplanen syftar på de sociala mål som samhället har med skolan och som 
inte öppet redovisas i de styrdokument som finns. Einarsson & Hultman (1984) har i 
sin bok om språk och kön i skolan tagit upp Callewaerts & Nilssons (1980) teser som 
gör det mer lättåskådligt att se de dolda intentioner som skolan och samhället kan 
tänkas ha när de socialiserar sina medborgare. Enligt den dolda läroplanen ska bland 
annat grundskolan i första hand ge eleven social utbildning och först i andra hand 
yrkeskunskaper och färdigheter. Den sociala inlärningen sker främst omedvetet och 
förmedlas öppet först i andra hand. Den är densamma för elever från olika regioner, 
kön, och sociala och kulturella samhällsklasser. Den sociala utbildningen är inriktad på 
individuella prestationer, beröm för enskilda prestationer och att lyda en arbetsledning 
(ibid).  
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”Den dolda läroplanen beskrivs som något som ger övning i tålamod, en nödvändig 
egenskap för personer som ska utföra de monotona arbetsuppgifterna i samhället” 
(Einarsson & Hultman, 1984, s.230).  

Enligt Einarsson & Hultman (1984) ger dock inte den dolda läroplanen samma 
möjligheter till pojkar och flickor avseende inkomst, yrke, status och möjlighet att vara 
politiskt aktiv. Einarsson & Hultman menar att den sociala utbildningen ställer olika 
krav på flickor och pojkar och att pojkar tillåts att ta sig mer friheter utifrån läroplanen 
än vad flickor tillåts göra. Pojkar står mer i centrum än vad flickor gör och flickor blir 
därför passiva och ges mindre svängrum. Flickors egenskaper kan ge gott resultat och 
uppfattas på ett positivt sätt i skolan och det kan se ut som om de lyckas bättre än 
pojkarna. De egenskaper som ger flickor utdelning i skolan ger dock föga utdelning 
utanför denna.  

Den dolda läroplanen döljer ytterligare en dold läroplan som benämns som den dubbla 
dolda läroplanen (ibid). Enligt denna förbereder skolan enligt Einarsson & Hultman 
(1984) pojkar och flickor olika inför de förhållanden som råder i samhället. Den öppna 
läroplanen föreskriver att det ska råda jämställdhet mellan könen men den dolda 
läroplanen motverkar detta. Lärare brukar anses vara av medelklass och omedvetet 
gynna medelklassens barn genom att prata medelklassens språk i klassrummet. Om det 
skulle följa de förut nämnda mönstren skulle kvinnliga lärare gynna flickor såsom de 
gynnar medelklassens barn. Så sker dock inte och ett svar på detta skulle kunna vara 
de psykoanalysiska teorierna om att kvinnor/mödrar motarbetar sina döttrars 
frigörelse/sexualitet som en följd av sin egen uppfostran. I skolan tar sig detta uttryck 
genom överbeskydd och kontroll. Flickor lär sig att de blir älskade inte för vad de är 
utan för det de gör avkall på (ibid).  

Enligt Einarsson & Hultman (1984) är det dock viktigt att vara försiktig med dessa 
teorier. Barnen själva är också medvetna om sina könsroller och är i stor grad sina 
egna och varandras fostrare. De hjälper också till att reproducera könsmönster. Strävan 
med jämställdhetsarbete är inte att göra alla lika enligt Einarsson & Hultman. Det är 
tvärtom därför att alla är olika som det är viktigt att bägge könen kommer till tals 
utanför hem och familj. ”Flickorna bör få lära sig att tala med självtillit som man får 
när man märker att andra lyssnar med respekt på vad man säger. Pojkarna bör lära 
sig att lyssna med respekt, även på flickor” (Einarsson & Hultman, 1984, s.234). 

 

2.4 Bemötande av pojkar och flickor beroende på könstillhörighet och 
beteende 

 
Wernersson (1977) visar att det finns stora skillnader i lärares bemötande av elever 
beroende på vilken könstillhörighet eleverna har. Bland annat skiljer sig lärarens 
uppmärksamhet i hur de tilltalar eleverna men också av vilken anledning de gör det.  

När flickor har gjort något som läraren anser vara fel tilltalas de enligt Öhrn (1990) på 
ett barnsligare och mer beskyddande sätt i jämförelse med hur pojkar blir bemötta. 
Indirekt blir  budskapet till flickor enligt Wernersson (1977) att omgivningen inte går 
att styra med den egna viljan som i det här fallet representeras av lärarens reaktioner. 
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Den andra erfarenheten flickor får av detta bemötande är att de inte anses kapabla att 
möta ett lika strängt tonfall som pojkar. Flickor tolkar enligt Wernersson detta som att 
de är skörare och tål mindre än vad pojkar gör. Flickors erfarenhet säger dem att det de 
gör inte uppmärksammas eller att de inte har möjlighet att påverka sin omgivning på 
samma sätt som pojkar.  

Pojkar däremot får mer aggressiv kritik av läraren än flickor. Kritiken riktar sig ofta 
till hur pojkar uppför sig. Detta trots att pojkar generellt anses mer omogna än vad 
flickor anses vara (Wernersson, 1977). Öhrn (1990) menar att detta beror på att lärare 
har mer överseende med de överträdelser som flickor gör eftersom de i större 
utsträckning än pojkar är mer skolanpassade och oftare ber om ursäkt då de överskridit 
normer. Flickor upplevs inte heller störa klassrumsordningen på samma sätt som 
pojkar upplevs göra enligt Wernersson (1977). Öhrn (1990) anser att även lärarens 
könstillhörighet kan vara en orsak till att flickor inte bemöts lika aggressivt som pojkar 
när de gjort någon överträdelse i klassrummet.  

Öhrn menar vidare att flickor får mindre kritik än pojkar i klasser med manliga lärare. 
Detta får till stor del tillskrivas de förväntningar som i kulturen knyts till relationen 
mellan män och kvinnor. Manliga lärare har fått lära sig att de ska vara artiga mot det 
motsatta könet och flickor har fått lära sig att utnyttja sin kvinnlighet gentemot 
manliga lärare och kan därigenom utöva en viss makt anser Öhrn. Även Granström & 
Einarsson (1995) tar upp könsaspekten hos lärare. Flickor upplevs av eleverna själva 
ha lättare för att ställa sig in hos lärare med fjäsk och speciellt hos  manliga sådana. 
Detta tillbakavisas av lärare men flickor har högre betyg i förhållande till pojkar om 
testresultat jämförs i relation till vilket betyg elever får (ibid).  

Gannerud (2001) tar upp könsaspekten hos lärare i ett annat perspektiv - nämligen de 
kvinnliga lärarnas förhållande till pojkar och flickor. En kvinnlig lärare i Ganneruds 
undersökning menar att flickor kanske missgynnas av att det är så många kvinnliga 
lärare i grundskolan och då främst på låg- och mellanstadiet. Kvinnliga lärare är mer 
kritiska till sitt eget kön enligt läraren i undersökningen och detta visar sig genom att 
vissa flickor missgynnas om de inte beter sig på ett sådant sätt som de kvinnliga 
lärarna förväntar sig att en flicka beter sig. Ett exempel på detta är om en flicka enligt 
den kvinnliga läraren beter sig ”pojkaktigt”, d.v.s. utagerande. Kvinnliga lärare skulle i 
så fall ha lättare att överse med en pojkes fel än med en flickas beroende på sin egen 
könstillhörighet.  

Vilken sorts kontakt pojkar och flickor har med lärare skiljer sig också åt menar Öhrn 
(1990). Wernersson (1977) visar i en undersökning att pojkar har mer kontakt med 
sina lärare än vad flickor har. Pojkar känner också att de har större möjlighet att kunna 
påverka sin skolsituation än vad flickor kan. Einarsson & Hultman (1984) menar att 
flickor försöker kompensera den opersonliga lärarkontakten i klassrummet genom att 
söka upp lärare de tycker om utanför denna. Enligt Wernersson (1977) kan pojkar och 
flickor behöva uppmärksammas av läraren av olika skäl. Trots att flickor klarar av 
skolans arbetsuppgifter lika bra och ibland bättre än pojkar förlorar de efter hand sitt 
självförtroende i skolsituationen. Detta menar Wernersson kan bero på att deras 
arbetsinsatser i mindre utsträckning än pojkars blir bekräftade och kommenterade.  
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Pojkar och flickors agerande i klassrummet styrs utifrån olika sociala positioner och 
förväntningar (Öhrn, 1990). Enligt Molloy (1992) ingår pojkar och flickor i olika 
sociala sammanhang och får därför olika erfarenheter. De försöker båda få kontroll 
över sin situation men med olika strategier. Elever är underordnade i skolan i och med 
sin elevroll men för flickor tillkommer dessutom att de är underordnade beroende av 
sin könstillhörighet (ibid). Pojkar däremot gynnas i undervisningssituationen på grund 
av de könsskillnader som finns i samhället (Öhrn, 1990; Staberg, 1992). Skola och 
lärare bemöter dem efter deras framtida förväntade samhällsdeltagande, där pojkar 
förväntas inneha de flesta maktpositionerna efter rådande samhällsmönster (Staberg, 
1992; Wernersson, 1977; Molloy, 1992). Pojkars prestige växer ju högre upp i åldrarna 
eleverna kommer enligt Staberg (1992) medan lärarens intresse för flickor avtar mer 
och mer.  

Enligt Staberg (1992) kan en annan anledning till att lärare riktar mycket 
uppmärksamhet till pojkar vara att de utgör en dominerande grupp i klassen. Om inte 
lärare ger dem mycket uppmärksamhet kan kaos bryta ut i klassrummet och 
pojkgruppen ta kontroll över klassen. I klasser där pojkar utgör en dominerande grupp 
ges de därför större utrymme av lärare. Detta mönster är enligt Staberg synligt för 
flickor fast det inte är det varken för lärare eller för pojkar. Konsekvensen blir att 
flickor och de pojkar som inte är dominanta i klassen istället får mindre 
uppmärksamhet (ibid). Uppmärksamheten visar sig inte i någon större skillnad på 
antalet frågor som läraren ställer till respektive kön enligt Staberg (1992) utan i att 
pojkar tar sig mer friheter än flickor gör och talar rakt ut i klassrummet utan att först 
räcka upp handen. Flickor däremot följer klassrummets regler genom att de räcker upp 
handen och väntar på att få svara (ibid). I klasser där flickor är de dominerande till sitt 
beteende finns inte samma könsrollsmönster enligt Staberg (1992). Här varierar istället 
könsrollsmönster med vilket skolämne som praktiseras. Flickor får mer 
uppmärksamhet av läraren i samhällsorienterade ämnen medan pojkar får mer 
utrymme i de naturorienterade ämnena.  

Enligt Einarsson & Hultman (1984) får flickor komma till tals i den proportion som de 
är representerade i klassen men det är skillnad på vad de får säga. Pojkar är de som får 
komma med uppslag och idéer medan flickor får upprepa arbetsuppgifter genom att 
exempelvis läsa upp dem (ibid). Öhrn (1990) menar även hon att frågor som lärare 
ställer till elever skiljer sig åt beroende på elevers könstillhörighet. Lärare riktar mer 
frågor som rör undervisningens innehåll till pojkar. Enligt Öhrn (1990) får pojkar även 
svara oftare då de räcker upp handen än vad flickor får. Frågor som skickas ut till 
eleverna utan att de räcker upp handen är dock jämt fördelade (ibid).  

 
2.5 Jämställdhetsarbete i skolan? 
 

Brüde (1998) frågade i sin rapport om flickor och pojkar i skolan, ett antal lärare hur 
de bemöter olika situationer som uppstår i klassrummet. Den situation som oftast 
beskrivs är den med livliga pojkar som behöver dämpas till förmån för tillbakadragna 
flickor. Lärarnas erfarenhet är att flickor behöver mer stöd för att synas och höras i 
klassrummet. De var väl medvetna om att pojkar och flickor får olika bemötande i 
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skolan beroende på sin könstillhörighet och deras intentioner är att alla ska få lika 
mycket utrymme. Trots detta blir det ofta så att pojkar får mer utrymmet eftersom de 
båda könen beter sig olika och pojkar gör det på ett sådant sätt att de stör de övriga om 
inte läraren ser till att de får uppmärksamhet (ibid).  

Av det totala talutrymmet i klassen står läraren för två tredjedelar. Av den tredjedel 
talutrymme som finns kvar så står pojkarna för två tredjedelar (Einarsson & Hultman, 
1984). Pojkar dominerar genom och över språket med självtillit och självklarhet enligt 
Granström & Einarsson (1995). De talföra flickor som finns är de som upprätthåller 
ordningen även om inte läraren är närvarande. Tystlåtna pojkar blir medhjälpare åt de 
dominerande pojkarna men de tystlåtna flickorna förblir anonyma. Det har dock visat 
sig att tystlåtna pojkar talar mer än tystlåtna flickor. De talföra dominerar samtalet och 
de tystlåtna instämmer och stödjer kommunikationen. På detta sätt upprätthålls inte 
bara könsrollsmönster utan även dominansmönster enligt Granström & Einarsson 
(1995).  

Staberg (1992) anser att pojkar kan dominera flickor på olika sätt. Bland annat genom 
att uttrycka sig negativt då flickor svarar fel eller prata högt för att visa sitt missnöje 
om de i deras tycke skulle bli alltför långrandiga. Flickor reagerar olika på detta. De 
som inte bryr sig om pojkarnas dominans är flickor som är framgångsrika i skolan. De 
kommer ofta från hem där föräldrarna är högutbildade. De som accepterar pojkarnas 
dominans är ofta flickor vars föräldrar har en lägre utbildning. Ett tredje sätt att 
bemöta dominansen från pojkarnas sida är att bli irriterad över att förhållandena ser ut 
som de gör (ibid). Granström & Einarsson (1995) menar att det är viktigt att bryta 
dominansmönster eftersom de interaktioner som sker mellan elever under lektion blir 
socialt inlärda och kan leda till att en del elever blir förtryckta och lär sig att utstå 
förnedrande behandling. Andra elever lär sig att vara översittare och uppträda 
nedlåtande. Detta kan lärare omedvetet ha skuld i genom att särbehandla de 
dominerande eleverna (ibid).  

Öhrn (2002) har jämfört 1970- och 1980-talets forskning om kön och utbildning med 
1990-talets. Hon finner att den senare forskningen inte enbart beskriver flickor som en 
”enhetlig underordnad grupp” utan att flickor har börjat ifrågasätta och protestera mot 
sin lägre ställning och genomdriva förändringar. Skillnaderna mellan flickor och 
pojkar har blivit mindre till flickornas fördel vad gäller resultat i exempelvis 
matematik och pojkar dominerar inte utrymmet i klassrummen lika mycket. Andra 
studier visar dock att traditionella könsmönster inte är utdöda (ibid). Enligt Öhrn anser 
flickor själva att det är de som ska tänja på könsrollsgränserna eftersom det är de som 
vinner på att konkurrera på traditionella maskulina arenor. Kön anses tydligen vara en 
fråga för kvinnor menar Öhrn eftersom de är de enda som märker att de har ett. Män 
har dock blivit mer intresserade av jämställdhetsarbete nu än de har varit tidigare 
(ibid). Molloy (1992) anser såsom flickorna i Öhrns (2002) undersökning att det borde 
ligga mer i kvinnors intresse att arbeta med jämställdhetsfrågor då det främst är deras 
situation som ska förändras. Socialisationsprocessen som vi alla utsatts för sedan 
barndomen sitter dock djupt rotad i oss och därför måste både män och kvinnor arbeta 
med jämställdhetsfrågor för att det ska ge något resultat menar hon. Det är viktigt att vi 
som lärare vet vilken könsteori vi utgår ifrån d.v.s. om vi anser att ”könen är lika eller 
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könen är olika eller könen är varandras komplement” (Molloy, 1992, s.47). Om lärare 
synliggör sitt beteende gentemot flickor och pojkar är det lättare att de 
uppmärksammar sitt beteende då de behandlar dem olika och/eller inte jämställt. 
Molloy påpekar att det är lätt att ta för givet att skolan är jämställd eftersom det arbetar 
många kvinnor där.  

Hur skolan arbetar med den del av styrdokumenten som handlar om jämställdhet 
mellan pojkar och flickor märks främst genom de som arbetar i skolan, val av 
undervisningsformer, pedagogiska metoder och den lokala kursplanens innehåll. 
Skolans sätt att arbeta med jämställdhet får konsekvenser för flickor och pojkars 
utveckling och relationer sinsemellan och bidrar till pojkars och flickors olika 
erfarenheter och ger dem uppfattningar om vad som är ett manligt respektive kvinnligt 
beteende. Detta bidrar sedan till pojkars och flickors tankar, värderingar och 
handlingar i jämställdhetsfrågor (Skolverket, 2002b). 

Jämställdhetsarbete i dagens skola handlar mycket om att hitta forum för att undervisa 
flickor och pojkar var för sig i vissa ämnen. I dessa enkönade grupper kan skolan 
arbeta utifrån två olika sätt för att belysa jämställdhetsfrågor. I det ena fallet ses 
olikheterna mellan pojkar och flickor som en brist, främst hos flickor. För att råda bot 
på detta tränas flickor i enkönade grupper inför samundervisningen för att vara bättre 
förberedda på hur de ska agera tillsammans med pojkar. I det andra perspektivet ses 
olikheterna mellan könen som en tillgång. Här undervisas pojkar och flickor 
tillsammans medan könsmönstren lyfts fram och görs synliga så att eleverna kan se 
eller bortse från dem (Skolverket, 2002b).  

Enligt Wernersson (1995) är det dock i interaktionen mellan flickor och pojkar som 
deras olika egenskaper på grund av könstillhörighet framträder tydligast. Hon menar 
att det inte är säkert att den enkönade undervisningen har någon effekt då de enkönade 
grupperna åter slås ihop i samundervisning. Även om flickor har tränats i offentliga 
framträdanden i de enkönade grupperna är det inte säkert att de tar med sig kunskapen 
till samundervisningen. Där kanske de istället åter faller tillbaka i de traditionella 
mönstren. Hon påpekar också att det är viktigt att inte målet blir att flickor ska överta 
pojkars beteende (ibid).  
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3 Metod 
 

Till forskningsprocessen hör att man sammanställa en litteraturgenomgång och i den 
redogör för den tidigare forskning som förekommit i ämnet. Jag började med att titta 
efter vilka referenser som fanns i den litteratur som var relevant för min forskning på 
biblioteket. Min handledare som själv har skrivit en rapport i ämnet tipsade mig om en 
del litteratur. Jag upptäckte att det finns mycket skrivit om detta område. Jag har även 
använt mig av internet för att söka efter vissa begrepp och det har i sin tur lett mig 
vidare i mitt arbete. Jag hittade dock ingen litteratur som specifikt behandlar vilka 
handlingsstrategier lärare använder sig av för att befrämja jämställdheten mellan 
pojkar och flickor i klassrummet.  

Min empiriska undersökning har sin utgångspunkt i intervjuer som jag har gjort med 
sex lärare som arbetar på fyra olika skolor i en medelstor kommun i sydöstra Sverige. 
En av lärarna arbetar med år ett till tre och fem lärare arbetar i år fyra till sex. Studien 
har som mål att se huruvida lärare anser att det råder jämställdhet mellan pojkar och 
flickor i klassrummet och vilka eventuella handlingsstrategier som pojkar och flickor 
bemöts av i skolan för att befrämja jämställdhet. Studien är för liten för att några 
generella slutsatser ska kunna redovisas men vissa mönster kanske kan framträda.  
 
3.1 Genomförande av intervjuerna 
 
När litteraturstudien närmade sig sitt slut var det dags att börja fundera på vilken 
metod som bäst lämpade sig för att erhålla svar på de frågor som framgår av mitt syfte 
och min problemformulering. Eftersom jag ville ha information om olika lärares egna 
upplevelser och tankar kring jämställdhet mellan pojkar och flickor valde jag en 
kvalitativ intervjumetod i form av ett samtal (Kvale, 1997). En kvalitativ 
forskningsintervju försöker bland annat att beskriva intervjupersonernas uppfattningar 
om de ämnen som föranleder intervjun (ibid).  
 
Jag valde att göra intervjuerna strukturerade i form av en frågelista eftersom det 
kändes tryggt att ha frågorna nedtecknade i sin helhet. Jag är en ovan intervjuare och 
tror att jag annars skulle ha svårt att hålla mig till mitt syfte och min 
problemformulering. Jag tror även att det är lättare för mig att koncentrera mig på 
intervjun och dess eventuella följdfrågor på detta sätt (Kylén, 1994).  
 
En intervju är ett samtal som syftar till att få fram de uppgifter intervjuaren vill ha svar 
på i form av att den intervjuade svarar på frågor eller berättar medan den som 
intervjuar dokumenterar det han eller hon får veta. Både intervjuaren och 
informanterna påverkar huruvida intervjun blir lyckad eller misslyckad (Kylén,1994). 
Antalet intervjuade kan variera i en intervju. I en parintervju, vilket är den form som 
jag använt mig av, finns det två personer -  den som frågar och den som svarar. 
Dokumentationen kan ske på olika sätt. Jag har valt att spela in intervjuerna på en 
kassettbandspelare eftersom jag då har möjlighet att koncentrera mig på 
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intervjupersonernas svar och inte behöver nedteckna dem under tiden. En fördel men 
bandinspelning är att allt dokumenteras och kan återupplevas efter intervjun (ibid). 
 
De lärare som jag intervjuade fick inte se de frågor som jag skulle ställa till dem innan 
intervjutillfället eftersom de då - medvetet eller omedvetet - eventuellt skulle 
konstruera sina svar till viss del.  Kvale (1996) anser att det är en balansgång mellan 
att ”överinformera” intervjupersonen och att meddela huvudsyfte med intervjun. För 
att få intervjupersonernas spontana ställningstaganden i ett ämne och inte leda deras 
svar åt ett visst håll menar Kvale att det vid vissa intervjuer är bättre att inte i detalj 
avslöja vilka frågor som kommer att ställas vid intervjutillfället. Jag hade dock talat 
om för intervjupersonerna att intervjuerna skulle handla om flickor och pojkar i 
skolan, deras beteende och deras interaktion med läraren i undervisningssituationen. 
 
Mina intervjuer varierade i längd mellan ungefär 20 - 40 minuter. Tre av intervjuerna 
utfördes i intervjupersonernas hem och tre på intervjupersonernas arbetsplats.  
 
När jag funderade på vilka frågor som skulle ingå i intervjun försökte jag att utifrån 
mitt syfte och min problemformulering formulera de frågor som skulle ge svar på 
dessa. Frågorna kom att röra sig kring tre olika områden: 
 

• Intervjupersonernas åsikter om pojkars och flickors beteende i klassrummet. 
• Intervjupersonernas åsikter om jämställdhet mellan pojkar och flickor i 

klassrumssituationen. 
• Intervjupersonernas eventuella strategier för att befrämja jämställdhet i 

undervisningssituationen (se även frågelistan bilaga 2). 
  
3.2 Beskrivning av intervjupersoner, områden och skolor 
 
De sex lärare som intervjuades (fyra kvinnor och två män) har arbetat som lärare i 
mellan tre och tjugofem år. De arbetar på fyra olika skolor i en medelstor kommun i 
sydöstra Sverige. Tre av lärarna är utbildade 1-7 lärare, varav en arbetar i år 3 (3,5 
arbetsår totalt) och en i år 6 (3 arbetsår totalt). En av dem är för närvarande 
föräldraledig men arbetade senast i år 6 (4 arbetsår totalt). En av lärarna är utbildad 
gymnasielärare men har erfarenhet från år 5 och 6 och arbetar för närvarande i en år 6 
(3 arbetsår totalt). Två av lärarna är utbildade mot år 4-6 varav den ena läraren 
dessutom har erfarenhet av år 7-9 och vuxenutbildning. De arbetar nu båda i år 5 (25 
arbetsår totalt vardera). Eftersom tre av lärarna arbetar på samma skola har jag valt att 
förvanska en del uppgifter något vad gäller antal arbetsår och år de undervisar i för att 
det ska bli svårare att identifiera vem som säger vad dem emellan. Jag har ändå valt att 
behålla översikten (se tabell 1) då det kan vara intressant för läsaren att se vilken 
intervjuperson som säger vad vid vissa tillfällen. Svaren skiljer sig ibland åt beroende 
på t.ex. lärarnas arbetsår och könstillhörighet. 
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Tabell 1. Översikt över de deltagande lärarna. 

 

Lärare Kvinna/Man Antal 
arbetsår 

Undervisar i 
år 

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

   Kvinna 

   Kvinna 

   Kvinna 

     Man 

   Kvinna 

     Man 

         3 

         4 

        3,5 

        25 

         3 

        25 

 

           6 

           6 

           3 

           5 

           6 

           5 

 

Två av de fyra skolor där intervjupersonerna arbetar ligger i socialt sett ”bra” områden. 
De flesta eleverna bor i hus och lever med båda sina föräldrar. En av dessa skolor 
ligger en bit utanför tätorten medan den andra ligger mer centralt. Den tredje skolan 
ligger en längre bit ifrån tätorten i ett villaområde med få hyreshus, de flesta på orten 
är födda där och det är få familjer som flyttar in. Den fjärde skolan ligger också en bit 
ifrån tätorten i ett område med både villor och hyreshus. Alla fyra skolor tar emot 
elever i åldern sex till tretton år, så kallade F-6 skolor. 

 
3.3 Bearbetning och analys 
 
Alla intervjuer skrevs ut samma dag som intervjutillfället. Intervjuerna skrevs ut 
ordagrant i sin helhet. Vid något enstaka tillfälle sammanfattade jag en del av ett svar 
då det inte var relevant för min forskning. Jag upplevde att det var värdefullt att ha 
intervjuerna inspelade på kassettband eftersom jag upplevde att jag hörde en del av 
materialet för första gången då jag inte hade uppfattat hela intervjupersonens svar 
under själva intervjutillfället.  
 
Vid transkriberingen skrevs intervjuerna ut under varje intervjufråga tillsammans med 
de andra intervjupersonernas svar. Det gav mig en överblick över materialet. Det blev 
också enklare att hitta likheter och skillnader i intervjupersonernas svar. En del svar 
fick dock sökas under olika frågor då frågorna tenderade att gå i varandra. Jag läste 
sedan igenom materialet för att försöka hitta olika teman under vilka jag kunde 
redovisa intervjupersonernas svar. Min problemformulering var här till stor hjälp. Jag 
bestämde mig till sist för fem punkter där jag kände att de svar som framkommit under 
intervjuerna kunde redovisas och som samtidigt svarade på min problemformulering. 
Dessa fem punkter är: 
 

• Åsikter om pojkars och flickors beteende. 



Interaktionen mellan lärare och elev i ett genusperspektiv  
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

18

• Skillnader och likheter i bemötandet av pojkar och flickor. 
• Jämställdhet i klassrumssituationen. 
• Jämställda eller inte? 
• Strategier för att befrämja jämställdhet. 
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4 Resultat 
 
4.1 Åsikter om pojkars och flickors beteende 
 
Enligt de lärare som jag intervjuade är det tydliga skillnader i pojkar och flickors 
beteende i klassrumssituationen. Lärarna beskriver dock beteendet och vilka orsaker 
som ligger till grund för skillnaderna på olika sätt. Speciellt urskiljde sig den lärare 
som undervisar i år 3 från de övriga då hon anser att skillnaderna beror på att pojkar 
generellt är mer omogna än vad flickor är:  
 

Oja, det är stor skillnad,  pojkar är ju betydligt omognare, det syns speciellt i den 
ålder de är i nu, att tjejerna börjar ta sig ett steg och de börjar bli lite mer mogna och 
förstå allvaret i skolan, att man lär sig för livet. Pojkar är mer i lekstadiet. (Ip2) 

Övriga lärare beskrev pojkarna i termer som pratiga, visa att de är bäst, otåliga, spring 
i benen, tar för sig mer, tro sig ha svar snabbare, ”stå först i kö-mentalitet”, högljudda, 
bullriga och ha svårare för att följa klassrummets regler såsom handuppräckning. 
Flickor beskrevs generellt med ord som motiverade, noggranna, lugna, mottagliga för 
tillsägelser, mogna, lyhörda, försynta, avvaktande, inte samma behov av att hävda sig 
och vara centralgestalter, distans tills sig själva, tåliga och att se till gruppen istället för 
till individen. Vid lärarnas svar på den här frågan la jag märke till att alla började med 
att beskriva pojkars beteende medan flickors beteende inte beskrevs i så många 
ordalag, utan antogs stå i motsatsförhållande till pojkarnas. På frågan om huruvida det 
fanns några tillfällen då de såg skillnad på pojkars och flickors beteende svarade Ip4:  

Pojkar kan ta för sig mer, snabbare att tro sig kanske ha svar och ja, stå först i kö 
mentalitet, lite grann åt det hållet, kanske mer högljudda och otåliga i sitt sätt att vara, 
lite ta för sig mentalitet, det är väl det man ser. (Ip4) 

Kan du generellt beskriva flickor? (Intervjuare) 

Kanske lite mer försynta, kan stå tillbaka, vänta lite grann, har inte samma behov av 
att visa  upp sig och tala om att jag är störst och bäst och starkast utan kanske lite mer 
distans till sig själva och ser till gruppen mer på något sätt. Kan bjuda lite mer på 
utrymme och tid, inte tvång att vara centralgestalter. (Ip4)  

Först vid en följdfråga beskrevs flickornas generella beteende med egna ord vid detta 
intervjutillfälle. Det kan dock ha berott på mitt sätt att formulera frågan med pojkar 
före flickor. På frågan vad intervjupersonerna tror att skillnaderna mellan pojkar och 
flickor beror på kunde jag urskilja två svar. Ip1 och Ip2 tror att skillnaderna beror på 
olika mognad hos pojkar och flickor. I år 6 tror Ip1 att skillnaden beror på pubertet. 
Pojkar vill gärna imponera på flickor men uppfattas istället som ”barnsliga” och 
”jobbiga” av dem medan de själva uppfattar att de beter sig ”häftigt” och ”tufft”. Ip1 
menar att flickor och pojkar börjar växa ifrån varandra ungefär i den här åldern. Ip2 
som undervisar i år 3 beskriver också omognad som orsak till könsskillnaderna. 
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Omognare [pojkarna, min anm.], tjejerna sitter på sin stol, de räcker upp handen, de 
är  tysta när jag säger till och säger jag till en gång så räcker det. Pojkarna kan jag 
hitta under bordet fortfarande fast de går i trean, de kan leka krig i klassrummet, när 
jag säger till så lyssnar de inte, de bara pratar rakt ut utan att räcka upp handen, 
tänker sig inte för, det är mycket att de vill vara ute och leka och svårt att komma in 
från rast och hålla reda på tiden. Det är mycket lek i största allmänhet. (Ip2) 

Ip3, Ip4, Ip5 och Ip6 tror att det beror på den uppfostran vi får med oss hemifrån och 
den prägling som vi utsätts för redan från födseln.  

Jag tror mer och mer ju längre jag jobbat och fler barn och människor man har mött 
att det kan bero på den uppfostran vi ger och den grupp man finns i enda sen man är 
liten, man blir präglad, man bli präglad av allt, det finns så mycket som styr oss, det 
ger signaler till oss väldigt tydligt hela vägen, från det vi föds, kanske innan vi föds 
också, så får man i sig, inte en dag utan att det på något sätt talas om att du är pojke 
eller flicka och flickor på ett sätt och pojkar på ett sätt. Överallt får de det ifrån så det 
grundfästs tidigt. (Ip4) 

Ip3 och Ip6 tror också att förutom uppfostringen så är skillnaderna dessutom genetiskt 
betingade. 

Jag tror att vi är olika som...,och flickor och pojkar är olika men det beror givetvis på 
uppfostran också. Man måste ju samtidigt..., man kan ju inte göra pojkar till flickor 
och flickor till pojkar, utan man måste ändå se att de är olika och att man bejakar det 
på något sätt utan att den ena gruppen ska sätta sig på den andra (...). (Ip6) 

Ip2 och Ip1 uttrycker således att skillnaderna i pojkars och flickors beteende beror på 
individens biologiska kön och dess individuella mognad. Ip3 och Ip6 tror att 
skillnaderna är uttryck för en kombination av det biologiska könet och omgivningens 
prägling av individen utifrån dess könstillhörighet. Medan Ip4 och Ip5 menar att 
orsaken till skillnader i pojkars och flickors beteende beror helt på faktorer utanför 
individen såsom omgivningens reaktioner på vårt beteende beroende på vilket kön vi 
har. 

 

4.2 Skillnader och likheter i bemötandet av pojkar och flickor 
  
De lärare som jag intervjuade har olika åsikter om huruvida de bemöter pojkar och 
flickor lika eller olika. Ip1 anser att hon bemöter pojkar och flickor i sin undervisning 
mer efter vilken individ de är än efter vilket kön de har. Ip3 anser att hon först i år 6 
bemöter pojkar och flickor olika eftersom flickor i år 6 har hunnit bli mer mogna än 
pojkar. I år 4 och 5 tycker Ip3 att hon bemöter pojkar och flickor lika. Ip2 tror att hon 
både medvetet och omedvetet bemöter pojkar och flickor olika eftersom det är så stora 
skillnader i deras beteende (se 4.1). Både Ip4 och Ip6 anser att de bemöter pojkar och 
flickor olika beroende på vilken könstillhörighet de har. Båda anser att de använder en 
hårdare ton vid exempelvis disciplinära tillsägelser till pojkar till skillnad mot vad de 
gör till flickor. 
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Ja, det gör jag, det är helt klart. Killarna är lättare att ta tag i, tufsa till så att säga, 
tjejerna är jag nog lite mildare emot dem, inte lika frän mot dem som mot killarna (...). 
(Ip6)  
 
Jag låter säkert barskare på rösten när jag pratar med en pojke, när jag ska få honom 
tyst än när jag pratar men en flicka och jag ska få henne tyst som exempel (...) (Ip4) 
 
Ip4 menar även att förutom skillnader i bemötandet av pojkar och flickor med rösten 
så skiljer sig även bemötandet i form av ögonkontakt och kroppsspråk. 
 
(...) jag tror att det är olika röstläge och likaså man kan möta dem..., man möter 
pojkar och flickor -  man möter kvinnor och män olika också va, man kan..., ja det tror 
jag är stor skillnad, rösten kan vara en bit, ögonen kan vara en bit, man kan blinka åt 
någon och sådär, det är ju individuellt också man känner respektive, man vet ju hur 
man får med sig vissa elever, med kroppsspråk kan man ju styra - göra mycket, det är 
väldigt mycket med kroppsspråk tror jag, alltså jag använder ju olika kroppsspråk 
beroende på vem man pratar med eller vad man ska göra, vissa kan ju förstå ett litet 
svagt leende som jag kan ha eller en liten bit ur ögonvrån eller lite tankeöverföring det 
beror på hur man läser, vissa fattar ju inte alls då, så det är ju väldigt svårt det där, 
det lär man sig också men det tar ju ett tag (...). (Ip4) 
 
I denna punkt var det intressant att konstatera att det var de manliga lärarna som 
upplever att de bemöter pojkar och flickor olika beroende på vilket kön de tillhör. Ip1 
anser att hon bemöter en elev beroende på hur eleven är som individ och inte på grund 
av dess kön medan Ip3 och Ip2 upplever att de bemöter elever efter skillnader i deras 
beteende och mognad. 
 

4.3 Jämställdhet i klassrumssituationen 
 
När jag frågade lärarna om de ansåg att klassrumssituationen generellt är jämställd 
mellan pojkar och flickor så uttrycktes svaret ofta i relation till vilket utrymme pojkar 
och flickor tar i undervisningen. Vid ett tillfälle ville intervjupersonen att jag skulle 
förtydliga frågan och då använde jag själv just utrymme i klassrummet som ett 
exempel. Jag fick olika svar på den här frågan. Alla lärare ansåg att pojkar tar och får 
mer utrymme i klassrummet beroende på sitt beteende (se punkt 4.1). Ip3, Ip2 och Ip5 
nämner som främsta orsak till att utrymmet disponerades ojämnt i klassrummet att 
pojkar inte i lika hög grad som flickor respekterar handuppräckning som regel. Även 
andra orsaker bidrar till att utrymmet disponeras ojämnt. Ip5 och Ip3 menar att 
elevernas individuella kunskapsnivåer kan vara en bidragande orsak till att pojkar får 
den största delen av lärarens uppmärksamhet. Ip5 upplever förutom att pojkars 
beteende gör att de får mer uppmärksamhet av läraren än flickor, att pojkar oftare än 
flickor är svagpresterande och då av naturliga skäl kräver mer av lärarens 
uppmärksamhet. 
 
Anser du att klassrumssituationen är jämställd mellan pojkar och flickor? (Intervjuare)  



Interaktionen mellan lärare och elev i ett genusperspektiv  
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

22

 
Nej, det tror jag nog inte och då tänker jag fortfarande på de här svagpresterande 
eleverna som är mera pojkar, jag vet att jag hjälper pojkarna mer (...) det säger sig 
självt, att då hinner jag inte med, men där har vi det igen, jag vet inte om det hade 
varit någon skillnad om det hade varit en flicka, då skulle jag suttit där också, det 
beror på om eleven är svagpresterande eller inte (...). (Ip5)  
 
Även Ip4 uttrycker att pojkar behöver mer hjälp beroende på andra orsaker förutom 
det generella beteendet.  
 
Pojkar kan få mer tid, tar sig mer tid, det går åt mer tid till dem på nåt sätt, vissa 
strulputtar och så där, det kan finnas..., det kan finnas strulputtar bland dem också 
[flickorna, min anm.], men inte i den utsträckningen.  (Ip4) 
 
Ip5 menar att även lärarens könstillhörighet kan ha betydelse för hur 
uppmärksamheten fördelas mellan pojkar och flickor.  

(...) och sen beror det också säkert på en själv som lärare, om man är kvinna eller man 
och vilka man ser (...)jag tror att som tjej eller som kvinna så är man lite tuffare och 
ställer lite högre krav på sitt eget kön om man säger så, tjejer de ska klara det, det tror 
jag, och även om man ville det eller inte så kommer kanske andra känslor in också, att 
killar kanske är..., jag vet inte vad jag ska kalla det för,... moderliga känslor kanske, 
de behöver mer hjälp, även om man är medveten om det eller vet om det, så kanske det 
finns där i alla fall, det kan jag tänka ibland, som gör att man kanske hjälper dem mer, 
det vet jag inte, jag tror att det kan finnas där. (Ip5) 

Även Ip6 tror att lärarens könstillhörighet har betydelse för hur och när läraren 
uppmärksammar pojkar och flickor. Ip6 menar att pojkar oftare än flickor 
uppmärksammas vid konfliktsituationer eftersom de är tydligare i sina konflikter än 
flickorna.  

”(...) jag tror ju t.ex. att pojkar är mer, man ser ju mer vad de har för sig, de är 
tydligare, tjejerna är mer...  de viskar och smyger lite mer, det kan vara lätt att gå på 
pojkarna medan flickorna skvallrar kanske och ger andra skulden när det kanske är de 
som är lite mer intriganta,(...) det märks ju att min kollega [kvinnlig, min anm.] då 
genomskådar flickorna mer än vad jag gör, jag ser kanske mer vad pojkarna gör, man 
är hårdare eller man genomskådar sitt eget kön snabbare, (...) jag blir lätt uppkörd av 
tjejerna känner jag. (Ip6) 

Ip1, Ip4 och Ip6 anser att flickor generellt är tystare än pojkar och på det sättet glöms 
bort.  

Idag tror jag att jag känner mer för vissa flickor, att man förstår att de får sitta 
emellan mycket, och vara tysta mycket och så där. Tyst, svag flicka det är ingen 
lyxsituation att vara i kanske. (Ip4) 

Även de handlingar flickor utövar i klassrummet som de inte borde i relation till den 
aktivitet som pågår, upplevs utövas tyst i relation till pojkarnas bullrigare sådana. 
Detta gör att uppmärksamhet oftare riktas till pojkar även i form av tillsägelser. Ip6 
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menar att vid exempelvis en högläsningssituation kan flickor sitta och ”tissla och 
tassla” och skriva i sina ”agendor”, fast läraren hellre skulle vilja att de var 
uppmärksamma på den aktivitet som pågår i klassrummet. De upplevs dock inte störa 
själva aktiviteten eller sina klasskamrater varför läraren väljer att inte konfrontera dem 
direkt, då det i sin tur skulle störa aktiviteten och klasskamraterna mer. De handlingar 
pojkar gör som inte överrensstämmer med aktiviteten i klassrummet är däremot av mer 
högljudd karaktär och föranleder därför läraren att uppmärksamma dem direkt genom 
tillsägelse. De skulle annars undergräva sina klasskamraters möjligheter att höra eller 
höras. Flickornas överträdelser uppmärksammas istället genom blickar eller 
tillsägelser efter aktivitetens slut.  

(...) det är ju för att alla ska få tid eller tid att lyssna som man säger till dem [pojkarna, 
min anm.], jag tycker det inte är orättvist att säga till dem men de får ju mer 
uppmärksamhet som kanske är orättvist, men som kanske är svårt att komma förbi (...) 
(Ip6) 

 

4.4 Jämställda eller inte? 
 
Det finns dock tillfällen i undervisningssituationen då utrymmet upplevs disponeras 
lika eller jämställt mellan pojkar och flickor. Ip2 upplever att klassrumssituationen är 
jämställd mellan pojkar och flickor under diskussioner, exempelvis klassråd eftersom 
alla för sin egen talan, och under idrottslektioner där alla gör samma sak. Ip4 tar upp 
bildlektioner som exempel. Både pojkar och flickor upplevs generellt tycka att 
bildämnet är roligt men flickor har oftare bättre motorik och därför lättare att uttrycka 
det de vill i bildämnet. Detta dämpar pojkar och lyfter flickor menar Ip4.  

Bildlektioner skulle kunna vara där kanske, då är ofta att flickor tar för sig mer, tycker 
att det är roligt, pojkar tycker också att det är roligt men flickor har kanske bättre 
motorik, det går lättare för dem att uttrycka sig i bild och forma det de vill, de känner 
sig säkrare och då känner pojkar att det här är inte riktigt min gata, skulle kunna vara 
så. Men huvudtaget är det så att känner man sig säker på det man håller på med då 
vågar man ju mer och man lyfter sig själv (...) (Ip4) 

Både Ip4 och Ip6 uttrycker att skillnader i utrymme och jämställdheten mellan pojkar 
och flickor även kan bero på vilken grupp, gruppstorlek eller gruppkonstellation de 
befinner sig i. Ip4 menar att i vissa grupper är det flickor som är starka och drivande 
och hjälper till att föra klassen framåt i arbetet. Ip6 tycker att en liten grupp är bra för 
att ett samtal ska bli jämställt. 

(...) då blir varje elev viktigare så att säga, men ingen slipper undan på ett positivt sätt 
då alla måste svara på frågor t.ex. och då blir det mer jämställt, men ju fler man är..., 
det beror ju på vad man håller på med givetvis, men i ett samtal t.ex. så kan det vara 
så, är det nog så att en mindre grupp är bra för att ett samtal ska bli rättvist eller 
jämställt (...). (Ip6)  

Exempel på tillfällen i undervisningen då situationen inte är jämställd mellan pojkar 
och flickor i fråga om utrymme är bland annat under klassråd anser Ip4 till skillnad 
mot Ip2. I Ip4:s klassråd finns bland annat en punkt där eleverna får ge varandra 
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positiv och negativ kritik. Det är en ”ganska tuff situation” enligt Ip4 där eleverna har 
möjlighet att utvärdera varandra. Oftast är det pojkar som avhandlas under den här 
punkten och den tar ofta en stor del av klassrådets tid och kräver engagemang från 
både lärare och elever. Även Ip6 tycker att klassråd är ett tillfälle då det inte råder 
jämställdhet mellan pojkar och flickor. Han tycker att det oftast är pojkar som vågar 
yttra sig under dessa och att de ofta är dominanta i samtalen. 

Vid grupparbete tenderar lärarens uppmärksamhet att övervägande ägnas åt pojkar 
menar Ip4. Pojkar har svårare att arbeta i grupp och komma igång med arbetet 
eftersom de enligt Ip4 är mer individualistiska än flickor. Pojkarna har även svårt att 
diskutera sig fram till vem som ska göra vad i gruppen utan försöker istället att ”roffa 
åt sig” den bit de helst vill skriva om. Får de inte som de vill ger de upp och då 
behöver läraren stötta dem så de blir en del av gruppen och förstår idéen med 
grupparbete istället för att ”köra sitt eget race”. (Ip4) 

Ip5 och Ip1 menar också att jämställdheten mellan pojkar och flickor i klassrummet är 
olika beroende på vilket skolämne och vilken aktivitet som försiggår i klassrummet. 
Ip1 tycker att pojkarna dominerar NO-ämnet eftersom de ofta är duktiga inom fysik 
och teknik medan flickorna dominerar i ämnet svenska då de är duktiga att uttrycka sig 
i skrift. Även Ip5 tycker att flickor dominerar vad gäller att skriva men pojkar är mer 
diskussionsbenägna i exempelvis skolämnena historia och religion där flickor istället 
kan vara tillbakadragna. 

 

4.5 Strategier för att befrämja jämställdhet  
 
Alla lärare som jag intervjuade hade sett sig föranledda att vid något tillfälle använda 
sig av olika strategier i undervisningen för att befrämja jämställdhet mellan pojkar och 
flickor och för att hjälpa sig själva att fördela frågor och utrymme i klassrummet.  

Ip1 har utvecklat strategier för att få de tysta eleverna som oftast är flickor att tala mer. 
En strategi är att ställa frågor i undervisningssituationen även till de som inte räcker 
upp handen. Detta gör även Ip2 och Ip6 och menar att det då är lätt att systematiskt se 
till så att alla får svara. Det som är positivt med denna metod är att uppmärksamheten 
skärps hos alla elever i klassrummet. 
 
(...) en del somnar in ganska fort om de märker att man bara ställer frågor till de som 
räcker upp hand eller till de som är aktiva, och så får man en mycket högre aktivitet 
om man har en strategi tror jag, samtidigt visar man att alla är viktiga (...). (Ip6) 
 
Ip1 arbetar också målmedvetet med muntlig framställning och med dramaövningar. 
Enligt Ip1 vågar alla elever tala när de väl står framför klassen och speciellt då eleven 
har en roll i en dramaövning. Ip3 upplevde också att undervisningssituationer där 
elever räcker upp handen då de behöver hjälp blev orättvis mellan pojkar och flickor.  
 
(...) jag körde från början handuppräckning när de ville fråga någonting och då blev 
det den som skrek högst och mest som fick mest och det var just pojkar hela tiden. Sen 
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ändrade jag system så att man inte..., ja, fick en turordning på när man behövde hjälp 
och då blev det mycket mer rättvist, för innan kände jag att herregud jag har ju inte 
pratat med henne idag (...). (Ip3) 
 
Ip3 började istället bära med sig en liten bok där hon skrev upp elevernas namn 
vartefter de räckte upp handen och ville ha hjälp. Detta gjorde bland annat att eleverna 
inte behövde sitta och räcka upp handen en hel lektion utan kunde fortsätta att arbeta 
medan han eller hon väntade på att få hjälp med det de inte kunde. Den lite mer 
försynta eleven kunde diskret säga till att han eller hon behövde hjälp då läraren gick 
förbi utan att hela klassen hörde det. 
 

Sedan betade jag av efter turordning och om det var ett barn som sa att jag fick inte 
hjälp på hela lektionen, nej men då kunde man titta här, nej men det var många som 
behövde hjälp nästa gång kommer jag till dig först för då är du först på listan. Man 
fick mer koll på vilka man hade hjälpt och man fick även papper på att den och den 
skriker hela tiden på hjälp, hjälp, och ibland var det ju så att någon behövde hjälp 
hela, hela tiden, och då såg man att den personen fick hjälp tio gånger under en 
lektion, och då fick man prata med den personen och säga att nu måste du jobba lite 
mer självständigt, det finns faktiskt 25 andra som behöver hjälp, och det kände jag att 
det funkade rätt så bra. (Ip3) 

Ip4 har som mål att alltid ge en fråga till en flicka först vid tillfällen i undervisningen 
då läraren ställer frågor till eleverna eftersom det mesta av lärarens uppmärksamhet 
tillfaller pojkar enligt honom. 

(...) jag har som mål att alltid fråga en flicka först för då kanske det i längden jämnar 
ut sig (...). (Ip4)   

Ip2 menar att också hon är medveten om skillnader i uppmärksamhet som pojkar och 
flickor får av läraren och att majoriteten av den hamnar hos pojkar. När hon ställer 
frågor till elever försöker hon därför att fråga varannan pojke och varannan flicka. 
Detta har både Ip5 och Ip6 provat och båda har den erfarenheten att pojkar upplever att 
de inte får några frågor alls av läraren i dessa situationer eftersom pojkarna upplever 
att läraren endast frågar flickor frågor. Detta trots att lärarna vet att de har givit frågan 
varannan gång till flickor och varannan gång till pojkar. 

(...) jag tyckte att pojkarna tog väldigt stor plats, det var en rätt så stökig grupp, så då 
gjorde jag en kortlek med elevernas namn på, och så när de fråga i ett ämne eller 
någonting så drog jag hela tiden så att det blev rättvist då, och jag fick lika mycket 
frågor, om det är rättvist vet jag inte, men alla fick i alla fall lika många frågor va, 
och då visade det sig att pojkarna blev väldigt irriterade för de fick inga frågor längre 
upplevde de, utan det var bara tjejerna som fick frågorna (...). (Ip6) 

Ip4 föreslår att pojkar och flickor skulle kunna delas upp i var sin grupp i vissa ämnen 
som strategi för att befrämja jämställdhet mellan pojkar och flickor. Ip2, Ip5 och Ip6 är 
inte alltid ensamma pedagoger i sina klasser och har då provat att dela klassen i en 
pojk- och en flickgrupp. Detta har upplevts positivt av alla, flickor, pojkar och lärare, 
eftersom pojkar och flickor då kan konkurrera om lärarens uppmärksamhet på lika 
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villkor och det sociala spel som pågår i klassrummet mellan pojkar och flickor 
tillfälligt blir satt ur spel. Ip5 upplever att atmosfären i klassrummet blir lugnare. En 
intressant iakttagelse som Ip6 gjorde i samband med detta var att pojkarna var väldigt 
intresserade av vad flickorna hade för sig i sin grupp. Han upplevde att pojkarna blev 
stressade av att de inte hade möjlighet att påverka eller styra vad flickgruppen gjorde. 

(...) jag tycker jag har sett att pojkar vid tillfällen då (...), (...) man delar klassen i 
pojkar och flickor, så har pojkarna svårt att ja de blir väldigt stressade av att tjejerna 
gör någonting som de inte riktigt vet vad det är, de klarar liksom inte av att tjejerna..., 
även om de får mer rast -killarna - vid tillfälle, så går de inte ut på rast (...), (...) om de 
märker att tjejerna är kvar, då undrar de vad håller de på med, det stressar dem på 
något sätt va, jag vet inte om det är generellt va, men det har varit så i alla fall att de 
på nåt vis stressas av tjejerna, att det är en viss konkurrens där, att killarna ska känna 
att de har..., att de styr (...). (Ip6)  

Enligt Ip2 kan även den andra pedagogen i klassen vara uppmärksam på om läraren 
rättvist fördelar sin uppmärksamhet bland eleverna. Enligt Ip6 är även fasta rutiner ett 
bra sätt att hjälpa exempelvis tysta elever och skapa en grundtrygghet i klassrummet. 
Vet eleverna i klassen vad som ska hända vid olika moment behöver de inte gå och 
fundera över huruvida de ska våga eller inte. Varje elev gör istället det de ska efter 
sina förutsättningar och beroende på kunskapsnivå och mental mognad. Enligt Ip6 ger 
detta eleven en chans att utvecklas och förhoppningsvis går det lättare nästa gång 
eleven ska göra ett för henne eller honom svårt moment. Enligt Ip6 är det viktigt att 
alla elever känner att de har blivit uppmärksammade av läraren på något sätt under 
skoldagen. Speciellt viktigt är detta för de elever som inte själva pockar på lärarens 
uppmärksamhet eftersom alla elever behöver bli ”sedda”. 

(...) det man måste tänka på hela tiden är att alla ska.., man ska se alla, att man kan 
ibland tänka att var han/hon här idag, ser jag verkligen alla, man måste ha det hela 
tiden i bakhuvudet, att ser jag alla, för att klara av det går fram till en elev, hur är det 
idag eller hur gick det med det här o.s.v. för att verkligen se att man har sett dem de 
behöver det mer än andra som tar för sig lite mer och som, som själva ser till att de 
blir sedda. (Ip6)  
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5 Diskussion 
 
5.1 Metoddiskussion 
 

Jag har i min litteraturstudie studerat en del av den tidigare forskning som finns kring 
hur pojkar och flickor bemöts i skolan. Litteraturen har jag fått tips av genom min 
handledare och genom att studera relevanta rapporters och böckers referenser. Jag har 
inte hittat någon litteratur som belyser vilka eventuella handlingsstrategier lärare kan 
tänkas använda för att befrämja ett jämställt klassrumsklimat. Däremot har det inte 
varit svårt att hitta litteratur som handlar om flickor och pojkar i skolan. 

Under min litteraturstudie har jag haft anledning att skriva - pojkar och flickor eller 
flickor och pojkar - ett flertal gånger. Först gjorde jag ett medvetet val att jag 
konsekvent skulle skriva pojkar och flickor, i den ordningen, genom hela arbetet. Efter 
ett tag bestämde jag mig istället för att variera dessa benämningar i texten då jag blev 
uppmärksam på att jag genom att välja att skriva pojkar före flickor kanske omedvetet 
lagt en värdering i det. I min frågelista har jag konsekvent skrivit pojkar först och 
flickor sist. På detta sätt kan jag omedvetet ha styrt hur intervjupersonerna har svarat 
under intervjutillfället.    

Tanken med den empiriska studien var först att jag sammanlagt skulle intervjua sex 
lärare på tre olika skolor, varav två lärare skulle arbeta på varje skola. Av praktiska 
skäl skulle skolorna vara belägna i ett begränsat område kring en medelstor kommun i 
sydöstra Sverige. För att få tag på lämpliga skolor gick jag in på skolornas hemsidor 
där många skolor redovisar sin målbeskrivning med undervisningen på skolan.  
 
På några av dessa hemsidor beskrev skolorna i sina mål att de bland annat aktivt 
arbetade med jämställdhet. Dessa skolor blev extra intressanta för mig eftersom jag då 
lättare skulle kunna hitta lärare som var intresserade av ämnet för intervjun vilket 
Kvale (1997) beskriver som ett av kriterierna för att göra en kvalitativ 
forskningsintervju. En annan fördel med hemsidorna på internet är att jag genast kunde 
se vem som var rektor på skolan och han eller hennes mejl- adress. Eftersom jag av 
erfarenhet vet hur svårt det är att få tag på rektorer via telefon bestämde jag mig för att 
använda mig av mejl för att göra en förfrågan om det gick bra att ta kontakt med några 
lärare på skolan för att genomföra intervjuer (se bilaga 1). Av 12 utskick fick jag inte 
ett enda svar.  
 
Nu valde jag istället att ringa till tre av de intervjuade lärarnas rektor för att få ett 
direkt svar på min förfrågan om att få genomföra intervjuer på skolan. Detta visade sig 
inte var något problem. Denna skola hade inte tidigare fått något utskick via internet. 
De övriga lärarna i undersökningen intervjuade jag i deras hem.  
 
Jag tyckte intervjuerna gick bra att genomföra med kassettbandspelare. Jag kunde 
koncentrera mig på mina frågor, intervjupersonen och dennes svar. De citat som 
ordagrant kan redovisas i resultatet tycker jag ger en känsla av förankring i 
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verkligheten och gör att intervjupersonernas svar känns extra intressanta och 
värdefulla. 
 
5.2 Resultatdiskussion 
 
De resultat som framkommit i min undersökning stämmer väl överens med de resultat 
som forskare tidigare kommit fram till se exempelvis Einarsson & Hultman, 1984; 
Einarsson & Granström, 1995; Wernersson, 1977; Öhrn, 1990 m.fl. Både tidigare 
forskning och intervjupersonerna i min undersökning uttrycker att pojkar tar mer 
utrymme i undervisningssituationen än vad flickor gör. 

 

Pojkar och flickors beteende  
 

Pojkar tillskrivs av lärarna i min studie egenskaper såsom pratiga, visa att de är bäst, 
otåliga, spring i benen, tar för sig mer, tro sig ha svar snabbare, ”stå först i kö-
mentalitet”, högljudda, bullriga och ha svårare för att följa klassrummets regler såsom 
handuppräckning. Medan flickors egenskaper generellt beskrivs såsom motiverade, 
noggranna, lugna, mottagliga för tillsägelser, mogna, lyhörda, försynta, avvaktande, 
inte samma behov av att hävda sig och vara centralgestalter, distans tills sig själva, 
tåliga och att se till gruppen istället för till individen.  

Detta kan jämföras med den tidigare forskningens beskrivning av pojkar såsom 
utagerande och flickor såsom passiva i undervisningssituationen (ex. Wernersson, 
1977; Öhrn, 1990). Detta förhållande anses enligt den tidigare forskningen bero på vår 
könstillhörighet. Vi socialiseras in i våra könsroller alltsedan födseln och bemöts bland 
annat med olika tilltal beroende på om vi är pojke eller flicka och denna socialisering 
fortsätter sedan vidare upp i skolan. Pojkar får ett robustare och vuxnare tilltal medan 
flickor får ett mjukare och barnsligare dito. Pojkar möter också hårdare och 
aggressivare kritik vid tillsägelser än vad flickor gör (se t.ex. Granström & Einarsson, 
1995; Einarsson & Hultman, 1984). I min undersökning tas även flickors beteende upp 
som förklaring till att de inte lika ofta som pojkar får tillsägelser då de överträder 
regler i klassrumssituationen. Då de inte stör andra eller är högljudda anser läraren att 
det skulle störa aktiviteten i klassrummet mer om de fick en tillsägelse av läraren. En 
pojke som går utanför normerna i klassrummet gör det istället på ett sådant sätt att det 
stör ordningen i klassen varför läraren ser sig föranledd att ge vederbörande tillsägelse 
direkt. Staberg (1992) menar att lärare riktar mycket uppmärksamhet till en 
dominerande pojkgrupp eftersom kaos annars kan bryta ut i klassrummet och 
pojkgruppen ta kontroll över klassen. 

I min undersökning var inte lärarna överens angående varför pojkar och flickor 
tillskrivs sådana skillnader i sitt beteende. En del av lärarna ansåg att skillnaderna 
förutom prägling och uppfostran även var genetiskt betingade eller berodde på 
elevernas individuella mognad. Jag har själv svårt att ta ställning i denna fråga. Jag kan 
inte säga att jag är övertygad om att det endast beror på socialisation att pojkar och 
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flickor beter sig olika men jag är övertygad om att det är en starkt bidragande orsak till 
att generella skillnader i pojkar och flickors beteende finns.  

På grund av sitt beteende anses flickor mer skolanpassade än vad pojkar är enligt den 
tidigare forskningen. Att vara skolanpassad blir synonymt med att vara passiv och tyst 
och anses i början av skolgången som något positivt. Dessa egenskaper är dock inte 
uppskattade av varken lärare eller samhälle i längden. Aktivitet och självständighet 
efterlyses istället på bland annat arbetsplatser där män och kvinnor ska konkurrera med 
varandra om de arbetstillfällen som de tycker är intressanta. Dessa egenskaper 
förknippas med pojkar istället för tillsammans med flickor (Wernersson, 1977; Öhrn, 
1990). I mina resultat framkommer dessa egenskaper bland annat i ordalag som att 
pojkar är mer omogna vilket kan tolkas som att de inte är lika skolanpassade som 
flickor. Att vara omogen kan problematiseras tycker jag. Vad är pojkarna omogna i 
jämförelse med? Jo, flickor. Men det kanske inte är rättvist att jämföra dem med dem. 
Pojkar kanske istället borde jämföras med varandra för att kunna bedöma deras 
eventuella omognad. Pojkar beskrivs också som otåliga, snabba och bra på att ta för 
sig medan flickor beskrivs som duktiga på att stå tillbaka, se till gruppen och att vänta 
på sin tur i min undersökning vilket ytterligare understryker de generella skillnader 
som finns mellan pojkar och flickor. 

I den tidigare forskningen så menar bland annat Einarsson & Hultman (1984) att 
pojkar generellt lägger beslag på det mesta av utrymmet talmässigt i en klass efter 
läraren. De tysta eleverna är ofta flickor. Även här kunde jag hitta likheter i min egen 
forskning. Orsaker till det ojämnt fördelade utrymmet i klassrummet ansågs vara dels 
pojkars beteende och dels deras svårighet med att respektera klassrummets regler 
såsom handuppräckning. Flickor följer de regler som finns i klassrummet d.v.s. räcker 
upp handen och väntar på att få svara (Staberg, 1992). Detta är en starkt bidragande 
orsak till att utrymmet talmässigt i undervisningssituationen blir ojämnt fördelat 
mellan pojkar och flickor eftersom inte pojkar respekterar denna regel på samma sätt 
som flickor gör.  

En annan aspekt i min undersökning apropå skillnader i utrymme i 
klassrumssituationen mellan flickor och pojkar är två av intervjupersonernas 
funderingar kring orsaken till denna snedfördelning. De upplever att pojkar oftare är 
mer svagpresterande i undervisningssituationen än vad flickor är. I så fall menar de 
beror inte snedfördelningen av lärarens uppmärksamhet på elevernas könstillhörighet 
utan istället på i vilket behov av hjälp den individuella eleven är. Detta kan mycket väl 
stämma om det är så. Frågan är vad detta beror på. Är det återigen en mognadsfråga? 
Om detta skulle visa sig överensstämma med verkligheten borde kanske pojkar börja 
skolan senare än flickor eller flickor tidigare än pojkar.  

En annan av mina intervjupersoner pekade på en annan aspekt av detta med skillnader 
i utrymme i klassrummet mellan pojkar och flickor. Han menade att vi inte skulle 
glömma bort att lärare även är i behov av de talföra eleverna eftersom de för 
undervisningen framåt och upprätthåller ett visst tempo i den. 
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Bemötande av pojkar och flickor 
 

Jag frågade intervjupersonerna i min forskning om de anser att de bemöter pojkar och 
flickor olika beroende på könstillhörighet. Endast en av de tillfrågade 
intervjupersonerna anser att hon inte gör det utan bemöter elever utefter vilken individ 
de är. De andra kvinnliga lärarna var lite mer osäkra angående om de bemöter elever 
efter könstillhörighet eller inte medan ytterligare en misstänker att hon gör det. 
Intressant i denna frågeställning var att båda de manliga lärarna var övertygade om att 
de bemöter elever olika beroende på deras könstillhörighet. Bland annat så nämner de 
att de använder olika röstlägen beroende på om det är en pojke eller flicka de pratar 
med eller ger en reprimand.  

Även ögonkontakt och kroppsspråk nämns som andra kommunikationskanaler som ter 
sig olika beroende på elevens könstillhörighet. Detta beskriver äve n Granström & 
Einarsson (1995) och Öhrn (1990). Speciellt manliga lärare anses ge flickor mindre 
negativ kritik och de anses vara mer mottagliga för fjäsk från kvinnliga elever. Detta 
tillbakavisas av manliga lärare men faktum är att flickor får högre betyg än pojkar i 
förhållande till de resultat de presterar på olika test i skolan. Detta anses bero på de 
förväntningar som i kulturen knyts till relationen mellan män och kvinnor. Män lär sig 
att vara artiga mot kvinnor och kvinnliga elever har lärt sig att utnyttja sin kvinnlighet 
i förhållande till de manliga lärarna och åtnjuter på grund av det en viss makt över dem 
(Granström & Einarsson, 1995). 

En av de manliga lärarna i min undersökning menar att han som man har svårare att 
läsa av flickor än vad exempelvis hans kvinnliga kollega har. Han menar att hans 
kvinnliga kollega genomskådar flickorna mer än vad han gör medan han låter sig luras 
av dem. Han däremot genomskådar pojkarna lättare än vad hans kvinnliga kollega gör. 
Detta beror enligt honom på att det är lättare att genomskåda sitt eget kön och att 
därför ställa högre krav på dem.  

Att kvinnliga lärare kanske missgynnar flickor i och med att kvinnor är mer kritiska till 
sitt eget kön tar Gannerud (2001) upp i sin bok om: Lärares liv och arbete i ett 
genusperspektiv. Detta sker speciellt om flickorna inte beter sig efter de normer som 
den kvinnliga läraren förväntar sig att flickor ska bete sig. Detta bekräftas i min 
undersökning där en av de kvinnliga lärarna också tror att hon både medvetet och 
omedvetet ställer högre krav på flickor i undervisningssituationen eftersom hon har 
mer åsikter om vad flickor kan eller borde klara av. I kontrast till detta kan istället 
moderliga känslor framträda gentemot det motsatta könet.  

 
Jämställdhet i klassrummet 
 
Det finns dock tillfällen i undervisningen då pojkar och flickor är jämställda anser 
intervjupersonerna i min undersökning. Huruvida pojkar och flickor är jämställda 
beror till stor del på vilken gruppstorlek de befinner sig i. I mindre grupper framträder 
varje individ och situationen blir mer jämställd. Det är dock olika för lärarna i min 
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undersökning i vilket ämne de anser att situationen är jämställd mellan pojkar och 
flickor och får kanske tillskrivas olikheter i utförande och organisation hos lärarna 
själva. Bland annat nämndes klassråd, idrott, bild och skolämnet svenska som ämnen 
där klassrumssituationen är jämställd mellan pojkar och flickor.  

Intressant att konstatera apropå detta var att för att klassrumssituationen skulle bli 
jämställd mellan pojkar och flickor menade en del av intervjupersonerna att flickorna 
var tvungna att vara bättre än pojkarna. Detta ansågs flickorna vara i bland annat 
svenska eftersom de generellt är duktigare än pojkar på att uttrycka sig i skrift i de här 
åldrarna. Även bild ansågs flickor vara duktigare i än pojkar i dessa åldrar eftersom 
deras motorik ansågs mer utvecklad. Att flickor är bättre än pojkar i ett ämne anses av 
en del av lärarna ha en dämpande effekt på pojkarna medan det i sin tur stärker 
flickorna. Även Staberg (1992) menar att i klasser med till sitt beteende dominerande 
flickgrupper varierar könsrollsmönstren med ämne. Flickor får mer uppmärksamhet än 
pojkar i samhällsorienterande ämnen medan pojkarna får mer uppmärksamhet i de 
naturorienterade ämnena. I min undersökning anser lärarna att pojkar dominerar i de 
naturorienterade ämnena eftersom de ofta är duktigare inom dessa områden än flickor. 
Pojkarna dominerar dock även i vissa samhällsorienterade ämnen som exempelvis vid 
diskussioner i historia och religion då pojkar generellt upplevs mer 
diskussionsbenägna än flickor. Flickorna upplevs istället som tillbakadragna i dessa 
situationer.  

Tillfällen då intervjupersonerna i min undersökning ansåg att situationen inte är 
jämställd i undervisningssituationen är under klassråd (här står uppgifter emot 
varandra) beroende bland annat på pojkars beteende gentemot klasskamraterna. 
Beteendet måste avhandlas under dessa klassråd och tar både tid och engagemang från 
både lärare och elever. Även vid grupparbete kräver pojkar mer uppmärksamhet av 
läraren då de anses vara mer individualistiska än flickor och därför har svårare att 
samarbeta i grupp. Öhrn (1990) har apropå detta beskrivit att lärare har lättare för att se 
pojkar som individer och flickor som grupp eftersom pojkar strävar efter att avvika 
från gruppen och utmärka sig som individer medan flickor strävar efter likhet och 
gemenskap.  

I den tidigare forskningen beskriver Einarsson & Hultman (1984), Einarsson & 
Granström (1995) och Staberg (1992) att det är skillnad på vad flickor och pojkar får 
säga i klassrummet. Läraren har vissa medvetna eller omedvetna strategier när de 
ställer frågor till elever. Pojkar uppmanas att komma med förslag och idéer medan 
flickor upprepar arbetsuppgifter genom att exempelvis läsa upp dem. Jag frågade 
lärarna i min undersökning om de upplevde att de gav olika frågor till pojkar och 
flickor. Det gjorde de inte, trodde de, men de trodde också att det var en fråga som inte 
gick att svara på själv utan att det säkert måste observeras i klassrummet medan 
läraren håller lektion. Istället ansåg de att de ställde frågor till eleverna utifrån vilken 
individ det var som skulle svara och utifrån huruvida individen var svag eller 
starkpresterande. 

Öhrn (1990) menar i sin tidigare forskning att samtalet i klassrummet ofta är av 
offentlig natur och att det gynnar pojkar eftersom de är mer utåtriktat aktiva i 
undervisningssituationen. Även då eleven enskilt frågar läraren om något kan läraren 
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välja att ta upp frågan offentligt i klassrummet om läraren anser att det är en fråga som 
alla elever kan behöva höra svaret på. En av mina intervjupersoner beskrev att när hon 
för att mer rättvist kunna fördela sina hjälpinsatser i klassrummet började skriva upp 
elevernas namn i en bok istället för att de offentligt skulle skylta med att de behövde 
hjälp genom handuppräckning blev det lättare för de försynta eleverna att be om hjälp. 

 
Lärares strategier 
 
Till sist skulle jag vilja ta upp de strategier som jag fann att alla lärare i min 
undersökning använde sig av för att befrämja ett jämställt eller mer rättvist 
klassrumsklimat. Som exempel på ett sätt att arbeta för jämställdhet och motverka 
traditionella könsmönster lyfter Skolverket fram enkönade undervisningstillfällen som 
ett sätt att träna flickor inför samundervisningen med pojkar. Denna metod fann jag att 
flera av lärarna som hade möjlighet att ibland ha tillgång till en extra pedagog i klassen 
använde sig av. De hade positiva erfarenheter av detta och beskrev att 
undervisningssituationen upplevdes som lugnare, att pojkar och flickor fick konkurrera 
på lika villkor i klassrummet och att det sociala spelet mellan pojkar och flickor 
tillfälligt blev satt ur spel. Intressant var att en av intervjupersonerna noterat att pojkar 
dock blev stressade av att inte ha kontroll över vad flickorna gjorde då de var för sig 
själva. De hade svårt att helt koppla bort dem och att enligt läraren acceptera att de inte 
kunde styra utvecklingen i deras klassrum.  

En annan strategi som nämndes då lärarna hade tillgång till fler pedagoger i klassen 
var att de kunde be att den andra pedagogen uppmärksammade deras sätt att bemöta 
pojkar och flickor i klassen för att få en utomståendes åsikt om deras relation till 
eleverna och deras förmåga att bemöta dem rättvist och jämställt i undervisningen. 

Andra strategier som lärarna använde sig av för att befrämja jämställdhet var att låta 
varannan fråga gå till pojkar och varannan till flickor. Detta lyckades inte alla gånger 
eftersom pojkar inte alltid respekterar handuppräckning som regel i klassrummet. 
Intressant är att pojkar upplever att situationen blir snedfördelad i antal frågor som de 
och flickorna får trots att läraren vet att han eller hon har frågat varannan pojke och 
varannan flicka. En intervjuperson beskriver att han alltid börjar med att ge en flicka 
en fråga eftersom han då tänker att det kanske jämnar ut sig lite grann eftersom han 
upplever att det är pojkar som annars tar det större utrymmet i klassrummet.  

För att undgå snedfördelning av frågor vid handuppräckning används fler strategier 
just vid dessa tillfällen. Vid exempelvis matematikundervisning där alla elever 
behöver mycket hjälp utvecklade en intervjuperson en strategi där hon istället för att 
låta eleverna sitta och räcka upp ena handen hela lektionen istället skrev ner deras 
namn i en bok och sedan betade av eleverna en efter en efter den turordning de hade 
annonserat att de behövde hjälp. Detta upplevde enligt läraren både hon och eleverna 
som en mer rättvis fördelning av lärarens uppmärksamhet. Innan upplevde läraren att 
den elev som skrek högst och mest på hjälp också fick det och att detta företrädesvis 
var en pojke. 
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Andra strategier som beskrivs är att fråga elever frågor fast de inte räcker upp handen, 
eftersom det dels visar att allas åsikter är viktiga och dels ser till att hålla eleverna 
aktiva. Arbeta mycket med muntlig framställning och dramaövningar för att träna tysta 
elever att våga tala inför klassen eftersom det ofta upplevs lättare att tala inför klassen 
om eleven ikläder sig en annan roll än sin egen. En av intervjupersonerna menade att 
det dessutom är bra att ha rutiner i dessa sammanhang eftersom det skapar trygghet. 
Vet eleven om att vissa områden i undervisningen ska redovisas genom muntlig 
framställning och att det gäller alla elever i klassen behöver eleven inte fundera på hur 
de ska slippa undan och förhoppningsvis går det lättare redan nästa gång det är dags 
för momentet.  

Avslutningsvis nämnde en lärare att det är viktigt att se alla elever oavsett om de är 
pojkar eller flickor eftersom alla elever behöver bli sedda, speciellt de som inte själva 
ser till att de blir det. 

 

5.3 Förslag på fortsatt forskning 
 
Jag tycker mig se många ingångar till intressanta forskningsområden som tangerar 
detta ämne. En intressant fortsättning på detta arbete skulle kunna vara att forskaren 
observerar lärares interaktion med flickor och pojkar i klassrummet och jämför det 
med de svar som framkom under mina intervjuer och de resultat som framkommit 
under tidigare forskning. 
 
Just att göra observationer i klassrumssituationen tycker jag skulle vara mycket 
intressant. Förslag på teman som skulle vara intressanta att observera kan göras lång. 
Här redovisas några exempel: 
 

• Observationer över hur utrymmet disponeras mellan flickor och pojkar i 
klassrumssituationen. 

• Observationer över hur lärare bemöter flickor och pojkar. 
• Observationer över vilka typer av frågor som ställs till flickor och pojkar. 
• Observationer över om lärarens könstillhörighet har någon betydelse för 

exempelvis hur utrymmet i klassrummet disponeras mellan flickor och pojkar. 
• Observationer över hur läraren disponerar sin uppmärksamhet mellan pojkar 

och flickor m.m.  
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Bilaga 1.  E-post till enhetschefer 
 

 

 

Ljungsbro 2002-05-12 

 

 

Mitt namn är Sophie Mattsson och jag läser sista terminen på 
grundskollärarprogrammet SO 4-9 på Linköpings universitet. Jag håller för tillfället på 
att skriva mitt examensarbete som handlar om lärares strategier vid bemötandet av 
elever i klassrumssituationen.  

Jag har med hjälp av skolornas hemsidor på internet valt ut några skolor i X-området 
för att försöka komma i kontakt med sex lärare och X-skolan är en av dem.  

Om det går bra skulle jag gärna vilja komma i kontakt med två lärare på Din skola som 
undervisar i år 4-6 för att intervjua dem.  

 

Jag är tacksam för svar som Du kan ge 

 

 

per telefon: 013-368986 

per e-post: sophie.l.m@telia.com 

per brev: Sophie Mattsson, Fältskärns Väg 18, 590 72 Ljungsbro 

 

 

Kontakta mig gärna även vid eventuella frågor. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Sophie Mattsson  
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Bilaga 2. Frågelista vid intervju 
 

Bakgrundsfrågor 

1. Kan du kort beskriva området där skolan är belägen? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Med vilka åldrar har du arbetat och vilka arbetar du med nu? 

4. Hur tycker du att en enligt ditt synsätt ”bra” elev ska vara? 

5. Har du mött någon sådan? Om du har det och tänker tillbaka på 
eleven/eleverna, vilket kön har de haft? Har det varit mest flickor/pojkar eller 
lika många av varje kön? Om  inte, hur kommer det sig tror du?  

Pojkar och flickors beteende i klassrummet 

6. Tycker du att det finns något/några tillfällen då du kan se skillnad på pojkar och 
flickors beteende i klassrummet? Hur yttrar sig dessa? Hoppa direkt till fråga 8 
om läraren ej kan se några skillnader! 

7. Vad tror du att de eventuella skillnaderna i pojkar och flickors beteende beror 
på?  

Jämställdhet i klassrummet 

8. Anser du att klassrumssituationen är jämställd mellan pojkar och flickor? Om 
inte, på vilket sätt är den inte jämställd? Om den är det beskriv hur? 

9. Kan du påminna dig någon eller några speciella situationer då du upplevde att 
pojkarna och flickorna i din klass var jämställda eller inte jämställda i någon av 
de klasser som du har undervisat i?  

10. Hur upplever du att din uppmärksamhet disponeras mellan pojkar och flickor?  

11. Finns det någon anledning till att det är så? Om uppmärksamheten fördelas lika, 
är det  så under varje undervisningstillfälle eller jämnar uppmärksamheten ut 
sig över flera undervisningstillfällen? Är uppmärksamheten olika fördelad 
beroende på vilket ämne som avhandlas eller vilken aktivitet som pågår i 
klassrummet? 

12. Har du märkt att du någon gång bemöter flickor och pojkar olika? När och på 
vilket sätt? Varför blir det så tror du? 

13.  Har du någon speciell uppgift praktisk eller teoretisk som du medvetet brukar 
ge till antingen en pojke eller flicka? I så fall vilken? Om du inte har det tänker 
du medvetet på att fördela uppgifterna/och typ av uppgifter lika mellan pojkar 
och flickor? 

14. Upplever du att du ger olika typer av frågor till pojkar och flickor? Varför/ 
varför inte?  
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15. Är det någondera av pojkarna och flickorna som har mer inflytande i 
klassrummet anser du? Vid vilka situationer kan det ske i så fall? Varför/varför 
inte? 

Lärarens eventuella strategier 

16. Kan du beskriva ett tillfälle då du sett dig föranledd att ändra på en 
lektionsplanering under pågående lektion beroende på pojkarnas eller flickornas 
beteende? Vad hände? Händer det ofta? 

17. Har du sett dig föranledd att ha vissa strategier för att befrämja ett jämställt 
klassrumsklimat? Varför/varför inte? 

18. Kan du beskriva vilka strategier du eventuellt har? Om du inte har några 
strategier är det ändå några strategier som du skulle kunna tänka dig att använda 
i detta syfte i fall du ansåg att det skulle behövas? 

19.  Tänker du någon gång i termerna pojkar och flickor då du planerar dina 
lektioner? Exempel: Det här kommer att passa flickorna/pojkarna? 

20. Hur tänker du då? 

21. Är det något som du skulle vilja tillägga som belyser det här ämnet men som 
inte har kommit fram under intervjun? 

 


