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Abstract 

 

Forskning visar att dagens skola inte är jämställd. Lärarna ska motverka traditionella 

könsmönster och medvetet främja kvinnors och mäns lika rättigheter. Pojkar och flickor ska 

få samma möjligheter och förutsättningar i skolan. I denna studie undersöks därför hur lärare 

och elever upplever jämställdhet i klassrummet. Fenomenografi bygger på hur människor 

uppfattar olika situationer eftersom människor erfar världen olika, därav belyses denna studie 

utifrån en fenomenografisk forskningsansats. Som grund för denna studie har intervjuer med 

två lärare gjorts, enkätundersökningar och observationer har gjorts i två klasser, i årskurs 5 

och årskurs 6. Ur ett lärarperspektiv utifrån intervjuerna med två lärare visar resultatet hur 

ambitionen är att arbeta för jämställdhet i klassrummet samtidigt som de uttrycker att de inte 

vet om de gör det. Ur ett elevperspektiv utifrån enkäterna så upplevs klassrummet antingen 

som jämställt eller ojämställt beroende på hur frågan uttrycks och i vilket sammanhang den 

förknippas. Utifrån de två observationerna som genomfördes visade det sig att vissa 

situationer i klassrummet inte var jämställda. Hur man upplever jämställdhet beror på vad 

man har för kunskaper om vad jämställdhet är och vilka genusmönster som bildats. 

Jämställdhet för en individ kan ses som ojämställdhet för en annan individ oavsett 

könstillhörighet. 

 

Ämnesord: Jämställdhet, genus, kön, skola, feminint och maskulint, lärare.         
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1. INLEDNING 
Under denna del presenteras bakgrunden till studien och syftet med studien samt studiens 

frågeställning. 

1.1 Bakgrund 

Att kön och profession är relaterade till varandra i förskolans och skolans historia kan 

illustreras på olika sätt. Det kan även redovisas i hur tillgång till utbildning och utbildningens 

innehåll har varit beroende på elevens kön och klassbakgrund. I nutid är påverkan av 

könsfaktorer kanske inte lika uppenbar som vid en historisk betraktelse. Likväl så framträder 

olika könsmönster i verksamheten i förskolans och skolans vardag och likaså i 

lärarprofessionerna och i lärar- och elevbeteende (Tallberg Broman, 2002). I olika tidsepoker 

har det funnits könstereotypa roller. I vår dagliga vardag blir individen ständigt påmind om 

vad som är manligt och vad som är kvinnligt.  Men i skolan är det meningen att lärarna ska 

förebygga könsstereotypa roller och arbeta aktivt och medvetet med genus och genusfrågor 

eftersom det ingår i lärares uppdrag och uttrycks mer precist i styrdokumenten; 

 

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

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

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

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

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

prova och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet. (s. 8, Läroplanen för grundskolan 2011,Lgr 11, skolverket 

2011)  

 

I skolan ska lärarna motverka traditionella könsmönster och medvetet främja kvinnors och 

mäns lika rättigheter vilket kan uttydas i citatet ovan från grundskolans aktuella 

styrdokument. 

      I skollagen, som omfattar både förskola och skola, har jämställdhet en hög prioritet. I 

skollagens första kapitel står att skolan ska utformas enligt de grundläggande demokratiska 

värdena. Skolan ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna. 

Varje individ som arbetar inom skolan ska visa vördnad inför varje människas egenvärde. De 

som arbetar i skolan ska främja jämställdhet och aktivt motverka alla former av kränkande 

behandlingar mellan könen (Skolverket, 2011).  
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      Utifrån våra erfarenheter ligger fokus på lärares medvetenhet kring genusfrågor där 

läraren på ett aktivt sätt ska arbeta för att bemöta alla elever på ett likvärdigt sätt oavsett kön. 

Lärare ska arbeta aktivt i skolan för att inte göra någon skillnad mellan pojkar och flickor, alla 

elever ska vara likvärdigt bemötta och bedömda oavsett kön. Visst är det självklart att alla ska 

ha lika värde och att alla ska få samma förutsättningar men får alla samma förutsättningar? 

Läraren kan vara medveten om genus och gör allt för att arbeta jämställt, men hur ser det ut i 

skolan idag? Får pojkar och flickor lika mycket uppmärksamhet och hjälp i klassrummet?  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares och elevers uppfattning om undervisningen 

ur ett jämställdhetsperspektiv. Frågeställningen i denna studie är; 

 Hur uppfattar lärare och elever jämställdhet i sitt klassrum? 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

Under denna rubrik presenteras litteratur som behandlar studiens frågeställning. Inledningsvis 

presenteras studiens teoretiska utgångspunkt, för att sedan behandla frågeställningen ur ett 

historiskt perspektiv följt av tidigare forskning inom området. Vidare presenteras litteratur 

som beskriver och förtydligar återkommande begrepp i studien samt hur dessa används. Detta 

följs av en fördjupning i hur begreppen tar sig uttryck i skolans värld för att sedan gå vidare i 

hur det ser ut i skolan idag. En inblick ges därefter i hur framtiden kan komma att se ut. 

Avslutningsvis behandlas frågan om vad detta innebär för lärarnas uppdrag i ”en skola för 

alla” följt av en problemprecisering.  

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Fenomenografi är en forskningsansats om olika sätt att förstå, uppfatta och erfara (Marton & 

Booth, 2000). Fenomenografin har tre viktiga antaganden: 

1. Ett fenomen uppfattas på olika sätt av olika personer eftersom de har olika erfarenheter och 

olika förståelse av fenomenet.  

2. För att förstå hur en person hanterar situationer, problem eller sin värld så måste vi även 

förstå hur de erfar situationen, problemen eller sin värld. 

3. En person hanterar och agerar i en situation i förhållande till hur den personen förstår och 

uppfattar situationen, problemen eller omvärlden (a.a.). 

      Marton och Booth (2000) beskriver fenomenografin som en specialisering som framförallt 

behandlar forskningsfrågor som är väsentliga för förståelse och lärande i en pedagogisk miljö. 

Genom denna specialisering kan forskare identifiera, formulera och hantera olika sorters 

forskningsfrågor beträffande just pedagogiska miljöer. Syftet med den fenomenografiska 

ansatsen är att beskriva variationer av uppfattningar av det valda fenomenet, i denna studie är 

det valda fenomenet är: lärare och elevers uppfattning av jämställdhet i sitt klassrum. 

      Vid studie av hur människor uppfattar ett fenomen kallas att inta andra ordningens 

perspektiv enligt Marton och Booth (2000). Detta eftersom fenomenet i sig inte studeras utan 

människors uppfattning av fenomenet. Den fenomenografiska ansatsen anses passande för 

denna studie, då lärares och elevers uppfattningar kring jämställdhet i klassrummet kommer 

att studeras. 
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2.2 Pojkars och flickors förutsättningar genom historien 

Tallberg Broman (2002) beskriver hur förutsättningarna för pojkar och flickor i skolan under 

mitten av 1900-talet förändrades. Skolan behandlade frågor om könsperspektiv som bland 

annat; vem skolan och undervisningen främst är till för, och om vi fått en skola där flickorna 

är passiva och ödmjuka medan pojkarna dominerar. 

       Efter flera århundraden övergick skolan från köns- och klassuppdelning till en 

könsintegrerad skola, det vill säga en skola för alla (a.a.).  

      Tallberg Broman (2002) har gjort en historisk tillbakablick från 1960-talet och framåt 

kring hur det har sett ut i skolans styrdokument gällande jämställdhetsbegreppet. Hon har 

studerat hur jämställdhetsarbete och jämställdhetsbegreppet har tagit sig uttryck i dessa 

dokument både ur en teoretisk och ur en praktisk synvinkel.  

      Jämställdhet i 1962 års läroplan och Lgr 69 

I 1962 års läroplan finns inte begreppet jämställdhet med däremot i läroplanen för 

grundskolan 1969, Lgr 69, har en text formulerats som i innebörden liknar begreppet  

jämställdhet. I Lgr 69 uttalas att flickor och pojkar ska behandlas lika. För att bryta förlegade 

könsroller och förändrade synsätt skulle flickor och pojkar få undervisning i könsrollskunskap 

(Tallberg Broman, 2002). Under Mål och riktlinjer - elevernas sociala utveckling i Lgr69 

uttrycks följande:  

 

Skolan skall verka för jämställdhet mellan män och kvinnor – i familjen, på 

arbetsmarknaden och inom samhällslivet i övrigt. Den bör orientera om 

könsrollsfrågan, stimulera eleverna till att debattera och ifrågasätta rådande 

förhållanden. (s. 8 i Lgr 69) 

 

Här låg fokus på jämställdhet i allmänhet, samt att eleverna skulle debatterar och ifrågasätta 

rådande könsfördelningar (a.a.). 

      Jämställdhet i Lgr 80 

I Läroplanen för grundskolan 1980, Lgr 80, talas det om könsjämlikhet och jämställdhet. 

Framförallt sågs jämställdhetsproblemet som en attityd- och informationsfråga. De 

ekonomiska satsningarna bestod därför av rekryterings- och informationskampanjer, 

exempelvis för att förändra traditionella könsval. Genom Lgr 80 begränsades 

jämställdhetsperspektivet då jämställdhetsfrågorna kom att handla om studie- och 

yrkesorientering. Således inriktades insatserna i stort till att förändra pojkars och flickors 

ämnes-, kurs- och studieval. Stora satsningar riktades till flickorna genom informations- och 
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rekryteringskampanjer (a.a.). Under Mål och riktlinjer - fostran och utveckling i Lgr 80 

uttrycks följande: 

 

Samlivet i det demokratiska samhället måste utformas av fria och självständiga 

människor. Skolan skall därför verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. 

(s. 17 i Lgr 80) 

 

I detta citat fokuseras det i helhet på människan i samhället som fri och självständig (a.a.). 

      Jämställdhet i Lpo 94 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994, Lpo 94, understryks jämställdhet som 

en värdegrund. Inom den obligatoriska skolan framhålls ett ökat jämställdhetsarbete som 

mycket angeläget från politiskt håll. Skolmyndigheten framhöll att arbetet med 

jämställdhetsfrågor var en pedagogisk fråga som klart skulle ingå i lärarens profession. Det är 

upp till den enskilde pedagogen att behandla detta område professionellt. I Lpo 94 samt i Lgr 

11under Skolans värdegrund och uppdrag - en likvärdig utbildning uttrycks följande:  

 

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

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

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

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

motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna 

att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet. (s. 4 i Lpo 94 & s. 8 i Lgr11) 

 

I detta citat förtydligas skolans roll och uppdrag för att motverka traditionella könsmönster. 

      Tallberg Broman (2002) menar att alla lärare borde ha kännedom om jämställdhet och 

genus samt att undervisningen bör utformas så att den motsvarar båda könens intressen och 

förutsättningar. Jämställdhetsfrågor och arbete kring detta ämne bör läggas till grund under 

lärarutbildningen och som färdigutbildad lärare ska fortbildning kring jämställdhetsfrågor 

fortlöpa under hela läraryrkets gång (a.a.).     

2.3 Tidigare forskning inom området 

Holm (2008) behandlar i sin studie hur ungdomar i årskurs 9 på olika sätt framträder som 

flickor och pojkar i skolvardagen. Studien är gjord på två skolor. Utgångsläget är att kön är 

något som ständigt skapas och återskapas i individers relationer till varandra, men även i 

förhållande till omgivande kontext och de normer som råder där.  Syftet med hennes studie 
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var att genom observationer och intervjuer studera femininitet och maskulinitet så som de 

uppfattas i skolsammanhang (a.a.).  

      Det som Holm (2008) kom fram till i sin studie var att när lärare och elever generellt sett 

talar om flickor och pojkar framställs könen som varandras motsatser. Detta påvisas i relation 

till känslor, makt och arbetsindelning som då ses som könsåtskilda. Dock när beskrivningarna 

handlar om den dagliga verksamheten är relationerna mellan könen mer flexibla.  

       Studien påvisar hur maskulinitet och femininitet ter sig varierande beroende på situation, 

vilken tid och kontext som fokuseras.  I skolvardagen växlar pojkar och flickor individuellt 

och kollektivt mellan olika positioner. Utifrån dessa positioner understöds eller motverkas 

könsuttryck i olika kontexter. Maskulinitet och femininitet tar sig i uttryck relaterade till 

skolklassernas könsstyre och de enskilda skolornas förutsättningar (a.a.).    

      I Odenbrings (2010) studie diskuteras hur kön genom olika sammanhang och interaktioner 

konstrueras. Dessa interaktioner, kroppsligt och verbalt, gäller mellan barn och mellan barn 

och vuxen. Studien bygger på observationer och intervjuer i förskola, förskoleklass och 

grundskola. Studien utgår teoretiskt från att olika könsrelationer skapas av människor, 

grupper och organisationer sinsemellan (a.a.). 

      Sociala könshierarkier skapar enligt Odenbring (2010) könskategoriseringar vilka 

uppkommer genom människors samtal som fokuseras på antaganden om vad som är kvinnligt 

och manligt. Dessa kategoriseringar får olika betydelse beroende på hur de uttrycks verbalt, 

vem de riktas till och i vilket kontext de används. Kategoriseringarna leder till olika sorter av 

utpekanden i anknytning till kön. Pedagogernas kategoriserande genererar att barnen tillskrivs 

olika egenskaper (a.a.).   

      Westers (2008) studie har som syfte att med inriktning på makt och kön beskriva och 

analysera uppförandenormer i praktik och retorik i svenska klassrum. Detta med fokus på 

skapandet och upprätthållandet av ordning. Hennes studie är genomförd med hjälp av 

observationer och intervjuer med elever och lärare. Gällande ordning ses kön som en 

betydande faktor. Hon belyser hur kön skapas och återskapas genom oreflekterade 

uppfattningar om pojkar och flickor. I hennes resultat poängteras att de som uppför sig på sätt 

som beskrivs som störande är framförallt pojkar. Resultatet visar även på hur retoriken från 

både lärare och elever är en bidragande faktor till att pojkar både förväntas ha och ursäktas för 

ett sådant ”störande” beteende. Genom detta förhållningssätt till ordningsskapande återskapas 

traditionella könsmönster vilket på så sätt går emot skolans läroplan där det tydligt framgår att 

traditionella könsmönster ska motverkas. Wester menar vidare att eleverna har uttryckt en 

önskan om att tydligare regler ska infinnas där det tydligt framgår vilka beteenden som är 
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acceptabla och vilka beteenden som inte är det. Detta har lärare i synnerhet svårt att 

tydliggöra vilket i sin tur kan leda till att lärarna får svårt att upprätthålla en tydlig ordning i 

klassrummet (a.a.).       

      Wester (2008) lyfter ett begrepp som hon kallar för ”skolsmart” vilket enligt henne 

innebär att en elev har vetskap om skolans uppförandenormer samt besitter kunskap om hur 

dessa kan användas i skolvärlden på ett sådant sätt att det blir gynnande för eleven. Om en 

elev är skolsmart innebär det att eleven är socialt kompetent och kan tolka situationer och 

genom dessa utforma olika strategier som leder till att eleven kan undvika lärarens tillsägelser 

gällande ordning i klassrummet. Exempel på när pojkarna är skolsmarta är när de under en 

lektion pratar om ovidkommande angelägenheter men när läraren närmar sig tystnar och 

räcker upp handen och frågar om det aktuella ämnet på lektionen. Flickorna är skolsmarta då 

de exempelvis under en lektion är tysta men sedan så börjar de prata om annat än skolarbetet 

så fort läraren lämnar klassrummet (a.a.).     

      Wedin (2009) beskriver hur SOU (Statens Offentliga Utredningar) mellan åren 2008-2010 

kom till att arbeta med en delegation för jämställdhet i skolan. Denna undersökning påvisade 

att villkoren för flickor och pojkar, i både grund- och gymnasieskolan, inte är jämställda. I 

skolan återskapas de traditionella könsmönstren och delegationen betonar följande: 

 Pojkarna får det största utrymmet och mest uppmärksamhet av pedagogerna.   

 Flickor blir tilldelade rollen som ordningsskapare och accepterar detta. 

 De flesta av kränkningarna som utdelas står pojkarna för. 

 De som är mest utsatta av dessa kränkningar är flickor. 

 Flickor innehar bättre betyg än pojkar. 

 Valen till gymnasieskolan är väldigt könsstereotypa. 

Dessa punkter uppmärksammade av SOU pekar på tydliga mönster som påvisar ojämställdhet 

i skolan (a.a.). 

2.4 Könsroller och genusmönster 

Begreppet genus beskriver Wedin (2009) som det sociala könet, vilket innebär föreställningar 

om vad som är kvinnligt och manligt i samhället. Vidare menar hon att genus är något som 

skapas och är därmed inget medfött. Kön innebär i detta fall biologiskt, den fysiska kroppen. 

Genus är däremot det sociala och kulturella könet, alltså det vi föreställer oss som kvinnligt 

och manligt. Wedin beskriver hur individen redan under sin uppväxt lär sig agera efter vad 

som är ”normalt” enligt kvinnlig eller manlig norm. Individen lär sig tidigt att se var gränsen 

mellan könen går. Hon tar även upp hur genus är föränderligt eftersom samhället inte är 
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statiskt. Genusmönstren ter sig därför varierande och annorlunda såväl under olika tidsepoker, 

som i olika kulturer i olika delar av världen (a.a.).   

     Elvin-Nowak och Thomsson (2003) lyfter sin syn på ”genusskapandet” då de poängterar 

att barnet föds till flicka eller pojke och då samtidigt till att leva som en feminin eller 

maskulin varelse. När pojkar och flickor föds så kopplas de genast samman med normer kring 

maskulinitet och femininitet beroende på vilket kön de har. Men vad femininitet och 

maskulinitet innebär är inte så lätt att reda ut, eftersom det under olika tidsperioder och på 

olika platser har dessa begrepp haft olika innebörd. Vidare menar Elvin-Nowak och 

Thomsson att detta betyder vad som kan ses som feminint i Sverige idag inte behöver ses som 

feminint i andra länder eller i en annan tid. Människan är skapad inom ramarna för mänskliga 

relationer att genomgå en feminiserings- respektive maskuliniseringsprocess avsedd att passa 

just här och nu, i detta samhälle och i denna tid (a.a.).      

      Tallberg Broman (2002) uttrycker svårigheterna kring att tala utifrån kön och 

genusperspektiv. Hon menar att då vi talar om dessa frågor så pratar vi om var och en av oss. 

Då är det lätt att känna sig beskylld och hotad och få ett mer aggressivt bemötande som kan 

leda till ett avvisande av dessa frågor. Vidare beskriver hon varför samtalen kring dessa 

ämnen kan kännas obehagliga och därmed avstanna. Detta beror på att det är enkelt att 

kollektivisera. Ett exempel på kollektivisering är att en man/kille, ses som representant för sitt 

kön och för alla män i samhället och därmed får han stå tillsvars för allt. I och med denna 

kollektivisering så avstannar samtalen (a.a.).  

      Svaleryd (2003) menar att människans generella föreställning om pojkar och flickor är att 

de har olika egenskaper, pojkar och flickor väljer att leka med olika leksaker och väljer också 

olika lekar. Vidare beskriver hon hur flickor framställs som snälla, söta och hjälpsamma 

medan pojkar framställs som dominanta, aktiva och kräver uppmärksamhet. Detta benämns 

som flick- eller pojkkultur inom forskningen (a.a.).  

      Elvin-Nowak och Thomsson (2003) menar att kön är den mest grundläggande kategorin 

för hur vi förstår oss själva och hur vi förstår andra som vi möter. Detta framgår tydligt av det 

faktum att vi inte kan relatera till en människa som vi inte kan könsbestämma. När vi möter 

någon som vi inte direkt kan se om det är en kvinna eller man, flicka eller pojke blir vi 

förbryllade därför att kön är en så stark markör för hur vi ska förhålla oss (a.a.).  

      Borisson-Fallgren (2003) anser att det finns en tydlig uppfattning om hur pojkar och 

flickor ska vara för att passa in i normen. Sättet att klä sig är ett sätt att signalera sitt kön. 

Flickor blir flickor och pojkar blir pojkar i ett socialt spel som inte är så oproblematiskt. De 

strävar efter att vara omtyckta och vara en del av kompisgruppen (a.a.). Vidare beskriver 
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Tallberg Broman (2002) hur flickor ofta får uppskattning för att de är söta, för sitt utseende 

och för sina kläder. Detta innebär att de får mycket uppmärksamhet för vad de är, inte för vad 

de gör och kan (a.a.).  

2.5 Könsmönster i skolan 

Tallberg Broman (2002) menar att barnen har rätt till en likvärdig utbildning som inte ska 

påverkas efter kön, social eller kulturell bakgrund. Vidare beskriver hon hur detta kräver att 

skolan behandlar de många könspåverkande mönster som påverkar barnens uppväxtvillkor. 

      Flickor presterar bättre än pojkar i skolan oavsett vilken bakgrund de har enligt Björnsson 

(2005). Vidare beskriver han hur detta inte bara gäller i Sverige utan i flera andra länder. År 

2005 tog Myndigheten för skolutveckling initiativ till en undersökning om hur pojkars och 

flickors olika resultat kan tolkas mot bakgrund av kunskap och forskning inom området. I 

denna undersökning skriver Björnsson (2005) fram att det visade sig att klass och kön 

fortfarande är de viktigaste orsakerna till skolframgång. Vidare påvisade undersökningen hur 

det är ett faktum att pojkarna fortfarande släpar efter och att skillnaderna mellan könen ökar.  

Även internationellt framkommer denna tendens att just flickor får bättre skolresultat, allra 

tydligast är detta i norden. Han ställer sig frågan om det går att koppla samman denna 

utveckling med arbetet med ett jämställt samhälle. Dessutom funderar han kring om flickors 

och kvinnors goda utbildningsresultat egentligen borde ses som en framgång för både 

flickor/kvinnor i sig och för utbildningssystemet eller har skolan lyckats med flickorna och 

misslyckats med pojkarna?  Andra frågor som Björnsson lyfter är om skolans förändringar 

under flera decennier har påverkat detta könsmönster som bildats. Har arbetssätt, 

individualisering och feminisering, haft någon påverkan (a.a.).  

      DEJA, delegationen för jämställdhetsarbete (Utbildningsdepartementet, 2010) menar att 

skolan speglar samhällets värderingar. Inom många av samhällets områden är mannen och det 

som är manligt kodat överordnat. I skolan uppstår ojämnställda mönster så länge som det 

omgivande samhället inte är jämställt. Skolan kan samtidigt erbjuda möjligheter till andra 

relationer och förhållande som kan råda, en såkallad ”fristad” (a.a.). 

      Wedin (2009) belyser frågorna kring könsskillnaderna angående resultat och attityder 

relaterade till skolan. Vidare beskriver hon att enligt forskning inom detta ämne så finns det 

inte endast en orsak utan det är flera förklaringar som samverkar. Merparten av dessa 

förklaringar understryker att det är samhällets förväntningar på flickors och pojkars 

uppträdande som är en övergripande faktor till problematiken. En viktig aspekt är att flickors 
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och pojkars ambitioner och engagemang i skolan skiljer sig markant. Flickor lägger ned mer 

tid och arbete på sitt skolarbete, både i och utanför skolan (a.a.).  

      Det finns en klar bild om hur man ska vara som flicka och ung kvinna inom skolvärlden 

menar Wedin (2009), att sköta skolarbetet, följa lärarens instruktioner och göra läxorna 

noggrant är förenligt med denna bild. Wedin fortsätter där hon menar att flickorna lever upp 

till detta könsideal så genererar det i bättre resultat och bättre betyg. Inom det manliga idealet 

så handlar det i mångt och mycket om att vara ”cool”, att inte anstränga sig. Detta resulterar i 

att pojkarna inte anstränger sig lika mycket i skolarbetet som flickorna gör och detta genererar 

ofta sämre resultat och betyg. Det anses ändå inte, enligt manlig norm, att det är fel att få höga 

betyg. Men dessa betyg ska man få genom att vara smart, inte för att man har pluggat som en 

”nörd”. För pojkarna anses det vara viktigare att prestera utanför skolan såsom att vara duktig 

på idrott. Detta generar hög status för pojkar (a.a.). 

      Borisson-Fallgren (2003) beskriver att i skolans regler finns ett genusmönster som kan 

tolkas mer gynnsamt för pojkar. Hon tar upp två exempel: regeln att ”bara viska” och regeln 

att ”inte springa omkring” som hon vidare beskriver som regler vilka pojkarna oftare bryter. 

Genom detta beteende så får också pojkarna oftare pedagogens uppmärksamhet med 

uppmaningar om att vara tystare och sitta stilla. Åtskilliga flickor uttrycker obehag inför 

tillsägelser av läraren som då kan vara en anledning till att de lyder regelsystemet och är på så 

sätt ”till lags”. Men det betyder inte att de direkt får någon uppmuntran för det. Således 

innebär detta att kontakten mellan pedagogen och pojkarna blir tätare medan kontakten 

mellan pedagogen och flickorna blir mer sporadiska (a.a.).  

    Tallberg Broman (2002) tar upp skol- och barnomsorgsundersökningar där det i flertalet av 

dem beskrivs hur flickor är mer tysta och mer osynliga än pojkar. Det kan bero på ett antal 

faktorer. Ofta har diskussionen i dessa undersökningar hamnat vid att det är pojkarna som tar 

för sig. Det är pojkarna som är stimulerade att tala och som vill visa sig. Detta 

kommunikationsmönster underhålls av såväl flickor som pojkar samt av lärare, oavsett kön 

(a.a.).  

      Generellt sett får pojkar mer hjälp av läraren (Svaleryd 2003). Lärare har en uppfattning 

om att pojkar har mer bråttom och om de inte får omedelbar uppmärksamhet vet man aldrig 

vad som kan inträffa. Dessutom beskrivs pojkarna som mer fysiska och att de har ett stort 

behov av att röra på sig, exempelvis går de runt eller gungar på stolen medan flickorna sitter 

still och är tysta. Detta är också en omedveten föreställning av flickor menar Svaleryd. Tidigt 

uppfattas signalerna som skapar de socialt konstruerade villkoren utifrån vårt biologiska kön. 



 15 

Skillnaderna på tjejer och killar blir de själva varse om genom deras medvetna eller 

omedvetna föreställning om livet, världen och så vidare (a.a.). 

      Borisson-Fallgren (2003) redogör för att det pedagoger förmodligen i första hand tänker 

om regler är att de ska bidra till att eleverna visar hänsyn och tar ansvar. Det ses i detta 

sammanhang som en socialiseringsprocess. Emellertid kan det däremot stärka genussystemet 

genom föreställningar och förstärkningar av maktpositioner. Genusmönstret i reglerna kan 

tolkas som att det är ett förgivettagande att flickor är mer tysta och lugna och att reglerna då 

är skapade för pojkarna. Reglerna genererar på så sätt till en förstärkning av genusmönstret 

(a.a.).  

2.6 Jämställdhet idag och i ett framtidsperspektiv 

Wedin (2009) menar att varken förskolan eller den obligatoriska skolan i Sverige är 

jämställda. På dessa platser utspelar sig traditionella könsmönster som både återskapas och 

förstärks. Detta påverkar flickors och pojkars olika villkor samt att barn och elever hämmas i 

sin utveckling. De begränsas av traditionella förebråelser om kön (a.a.).  

      DEJA (delegationen för jämställdhetsarbete, Utbildningsdepartementet, 2010) har gett ut 

ett betänkande där undersökningar lyfts, diskuterats och granskats kring jämställdhetsfrågor. 

De menar att i skolan finns väsentliga skillnader gällande upplevelser, prestationer, 

förväntningar och förmåner mellan grupperna pojkar respektive flickor. DEJA menar vidare 

att pojkar i genomsnitt presterar sämre än flickor och detta genererar sämre betyg. 

Jämställdhet i skolan innebär reellt att ge pojkar och flickor lika möjligheter till utveckling 

och lärande. Flertalet elever växer som individer och inhämtar goda kunskaper i skolan, de 

flesta trivs och mår bra men det gäller dessvärre inte alla elever. Jämställdhet i skolan innebär 

att både pojkar och flickor trivs, utvecklas och lär sig mycket (a.a.). 

      Tallberg Broman (2002) lyfter aktuella problem som är relaterade till kön och genus i 

förskola och skola idag. Problemen varierar i förhållande till olika förskolor/skolors lokala 

villkor samt sammanhang. En del frågor och problem förstoras upp på grund av ett starkt 

massmedia pådrag. Andra frågor/problem går mer obemärkta förbi och ibland osynliggörs det 

helt. Klimatet i skolorna har försämrats med avseende på ett råare tonläge och språk och med 

fall av könsrelaterad mobbing. Ytterligare en marginalisering och ett utanförskap har tagit en 

större plats inom skolans värld vilket påverkar skolans lärandemiljö på ett negativt sätt.           

Vidare beskriver Tallberg Broman hur klassrumsmiljöerna har blivit allt mer oroliga och att 

en stor del av tiden läggs på att skapa ordning. I dessa miljöer tilldelas flickorna uppdraget 

som ”hjälpfröknar”. För både flickor och pojkar innebär denna oroliga miljö mycket längre 
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väntan på hjälp, uppmuntran och arbetsro. Hon beskriver även problemområdet kring eleverna 

och deras fokus på kroppen. Då kroppen har kommit mer i centrum så ”svälter” flickorna sig 

och pojkarna ”pumpar upp” sig. Hon belyser också frågan vad detta kan bero på och lyfter 

omvärldens alltmer sexualiserande fixering på kroppen och utseendet som en stor bidragande 

faktor till elevernas strävan att leva upp till omvärldens ideal för att känna sig accepterade 

(a.a.).       

      Wedin (2009) menar att det inte finns någon statisk lösning för att nå jämställdhet. All 

förändring är beroende av just det sammanhang den utövas i och eftersom ingen förskola eller 

skola är den andra lik är det lönlöst att kopiera någon annan verksamhets lösningar på 

jämställdhetsarbete. Väsentligt är att ta tillvara på andra verksamheters goda idéer och förslag 

men att det är upp till varje verksamhet att utforma en egen plan för jämställdhetsarbete. För 

jämställdhetsarbete krävs hela skolans engagemang då genus och jämställdhet handlar om 

värderingar och invanda mönster. Det yttersta ansvaret ligger hos skolledningen som ska 

ansvara för och hålla ihop denna utvecklingsprocess som jämställdhetsarbetet kräver. Därför 

bör skolledningen också vara beredd på att avsätta både tid och resurser för denna process 

(a.a.). 

      Hedlin (2006) menar att skolan och samhället inte kan ses som avhängt från varandra, som 

två skilda ting. Detta innebär att lärarlaget måste tillägna sig kännedom om samhällets 

könsstruktur och de skilda villkor som finns för flickor och pojkar i skolan. De könsmönster 

och normer som finns i samhället finns också i skolan. Funderingar som lärare kan ta i 

beaktande är; Vilka föreställningar finns om kvinnligt och manligt i dagens samhälle? Hur 

påverkar dessa föreställningar eleverna i skolan? Hur påverkar det lärarnas arbete på skolan? 

Här betonar Hedlin att utifrån samtal, diskussioner, idéer och reflektioner så kan lärarna 

komma långt med jämställdhetsarbetet (a.a.). 

    Hedlin menar att skolledningen måste vara drivande, resursgivande och ta det yttersta 

ansvaret för att jämställdhetsarbete ska fortgå. Det får inte vara som vid tidigare arbete om 

jämställdhet att det funnits några få eldsjälar som försökt bedriva detta arbete själva utan stöd, 

resurser och utan kunskapsinsatta arbetskamrater (Hedlin, 2006). 

        Enligt DEJA (Utbildningsdepartementet, 2010) så uppnås inte jämställdhet endast en 

gång för alla, lika lite i skolan som i samhället i övrigt. I skolans verksamhet måste 

jämställdheten ständigt diskuteras, uppmärksammas på nytt och omsättas i den vardagliga 

praktiken. Det är av stor vikt att jämställdhetsarbetet i skolan arbetar med vidgade 

frågeställningar som rör pojkar och flickor i skolan. Exempelvis bör jämställdhetsaspekter 

som frågor om barns utveckling och psykosociala hälsa också behandlas. DEJA vill dessutom 
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se en utvärdering av de jämställdhetsmetoder och det jämställdhetsarbetet som görs på 

skolorna (a.a.).  

2.7 ”En skola för alla” ur ett jämställdhetsperspektiv 

Lärare ska arbeta efter yrkesetiska principer. Den övergripande principen, portalparagrafen, 

innefattar följande punkter som berör jämställdhet (Lärarförbundet, 2007): 

 Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning inte diskriminera någon med avseende på 

kön, sexuell identitet, politisk, etnisk och religiös tillhörighet eller social och kulturell 

bakgrund, inte heller på grund av prestation eller förmåga. 

 Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning vid utvärdering, bedömning och 

betygssättning vara objektiva och rättvisa och på så sätt motstå otillbörlig påverkan. 

Wedin (2009) beskriver hur jämställdhet är en mänsklig rättighet. Hon menar att begreppet 

jämställdhet ideligen används men brukarna av begreppet har olika föreställningar om vad 

begreppet egentligen betyder. Detta innebär att brukarna av begreppet måste ha kunskap om 

och vara överens om jämställdhetsbegreppet. Vidare beskriver hon hur det i förskola och 

skola dels handlar om att förstå vad en integrering av jämställdhetsperspektiv är. Dels innebär 

det att vara medveten om vilka konsekvenserna kan bli av detta arbete. Både Hedlin (2006) 

och Wedin (2009) beskriver hur orden jämlikhet och jämställdhet ofta förväxlas men de två 

begreppen beskriver två skilda ting. Jämställdhet beskriver visionen och definitionen av att 

kvinnor och män ska få samma makt i samhället samt rätten till att utforma sitt egna liv, det 

handlar alltså om kön. Jämställdhet avser enbart relationen mellan män och kvinnor beskriver 

Wedin (2009), alltså jämlikhet mellan könen. När både kvinnor och män får samma makt och 

inflytande genererar detta i ett rättvist och demokratiskt samhälle. Hon skriver även fram att 

begreppet jämlikhet avser att alla människor har lika värde oavsett kön, social tillhörighet, 

etniskt bakgrund eller andra faktorer (a.a.).            

      Svaleryd (2003) menar att vad vi förväntar oss och vilka normer vi har brukar bli till en 

kollektiv uppfattning som exempelvis på en skola. I den traditionella skolan ska alla ha 

samma allmänna förutsättningar då alla läser samma ämnen, har samma läroplan och har 

samma lärare. Men forskning visar att det likväl i skolan som i vardagen finns två världar, 

flickors värld och pojkars värld. Flickor väljer ofta flickor och vice versa när det gäller att 

välja samarbetspartner eller placering i klassrummet och så vidare. Även om flickor och 

pojkar går i samma klass så är de ändå åtskilda (a.a.). 

      Tallberg Broman (2002) anser att skolans läroplan speglar samhällets ställningstagande i 

jämställdhetsprincipen. Läroplanen är en politisk avsikt som en normgivande utgångspunkt 
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som ger tydliga krav på hur undervisningen ska vara. Vidare beskriver hon att det krävs att vi 

kan översätta den teoretiska (läroplanen) i praktisk handling. För att lyckas med detta krävs ett 

förtydligande av vad som menas med orden; könsperspektiv, jämställdhet och delaktighet.  

Jämställdhet i skolan har en distinkt formell status och har stöd i skolans styrdokument. Dock 

visar undersökningar på att jämställdhet inte är verklig i skolan eller i klassrummet utan 

snarare en utopi (a.a.). 

2.8 Problemprecisering  

Den ursprungliga frågeställningen för denna studie är: Hur uppfattar lärare och elever 

jämställdhet i sitt klassrum? 

Utifrån litteraturgenomgången har vi kommit fram till följande preciserad frågeställning som 

studien kommer att behandla: 

 

 Hur uppfattar lärare och elever jämställdhet i sitt klassrum och hur tar jämställdhet sig 

i uttryck i undervisningen? 
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3 METOD 

Under denna rubrik kommer valda metoder för denna studie att presenteras. Urval och 

undersökningsgrupp beskrivs samt tillvägagångssätt för intervju, enkät och observation. 

Etiska överväganden presenteras och hur undersökningarna har genomförts. Avslutningsvis 

presenteras en metodkritik. 

3.1 Metodval 

Einarsson och Hammar-Chiriac (2002) poängterar att vid en vetenskaplig undersökning måste 

frågeställningen styra vilken form av metod som är lämplig för just det specifika som 

studeras. En genomgång av fördelar samt nackdelar bör diskuteras, gällande de olika 

undersökningsmetoderna. Det är alltid frågeställningen som är avgörande för metodvalet då 

det är frågeställningen som ska besvaras. Val av mer än en metod för undersökningen kan 

kompensera eventuella nackdelar med en annan vald metod (a.a.). Den aktuella studiens syfte 

är att studera lärare och elevers uppfattningar av jämställdhet i klassrummet varav vi då väljer 

att använda oss av tre olika metoder för att få tre olika perspektiv, elevperspektiv, 

lärarperspektiv och observatörsperspektiv.  

      Einarsson och Hammar-Chiriac (2002) beskriver den vanligaste formen av intervju som 

den så kallade ”strukturerade intervjun”. Denna intervjuform har som avsikt att intervjuaren i 

förväg valt frågor till respondenten. Den här formen av intervju görs också för att kunna 

säkerställa att de intervjuades svar kan sammanställas. Genom att ställa frågor i en viss 

ordning i ett visst schema blir det lättare att sammanställa respondenternas reaktioner och svar 

på frågorna (a.a.) Ryen (2004) betonar fördelarna med att spela in en intervju istället för att 

bara anteckna vad som sagts. Hon menar att om intervjuaren endast för anteckningar under 

samtalets gång så krävs det både tid och noggrannhet att skriva ut och tolka anteckningarna. 

Således blir det också en etisk fråga, huruvida intervjuaren tolkar respondentens svar rätt 

utifrån sådana ”snabbanteckningarna”. I aktuell studie kommer följaktligen intervjun att 

spelas in med hjälp av diktafon. Anteckningar under intervjuns pågående stund kommer också 

att göras vilket Ryen även rekommenderar.   

      Einarsson och Hammar-Chiriac (2002) förklarar att en observation är direkt och bygger på 

vad som verkligen händer. En del lärare säger att de jobbar på ett visst sätt och i många fall 

stämmer det inte överens med realiteten (a.a.). Därav valde vi även att göra observationer. 

Bryman (2006) nämner också fördelarna med observation jämfört med intervju. Med en 

observation, i motsats till intervjun, möjliggörs en direkt observation av ett beteende där 

svaren sammanställs och i en intervju ska slutsatser och beteende tolkas utifrån det 
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respondenterna visade och svarade. Det finns en viss risk i en intervju att de intervjuade inte 

är helt sanningsenliga eller inte kan återge sitt beteende korrekt utifrån en situation. I en 

strukturerad observation bestäms i förväg vad observatören ska observera efter och hur detta 

ska sammanställas, utifrån ett observationsschema (a.a.). Observationsschema kommer att 

användas i denna studie.     

      Einarsson och Hammar-Chiriac (2002) förklarar skillnaden mellan öppna och slutna 

svartalternativ i en enkät. Öppna svarsalternativ innebär att den som ska besvara enkäten har 

möjlighet att själv få formulera sina svar. Jämförelsevis är då en sluten enkät konstruerad där 

frågor och svarsalternativ är förutbestämda. Den som ska besvara denna sorts enkät får då 

välja det svar som passar bäst. Vidare påpekar de att en enkät bör bestå av relativt enkel och 

okomplicerad information att sätta sig in i, samt bör frågorna vara utformade så att svaren kan 

bli så ärliga och fullständiga som möjligt (a.a.). Enkätundersökningen kommer att genomföras 

genom så kallad ”enkät under ledning” (Patel & Davidsson, 2003).  Det innebär att ett 

färdigställt frågeformulär delas ut i samband med besöket och där vi kan hjälpa till och 

eventuellt förtydliga enkätfrågorna. I denna studie så är enkäternas frågor både slutna och 

öppna. 

3.2 Urval och undersökningsgrupp 

I aktuell studie så är det två skolor som varit föremål för studien. Det fanns inget strategiskt 

val av skolorna eller årskurserna. Däremot fanns en bekvämlighetsfaktor då båda skolorna 

ligger i närområdet där vi själva bor. Vi valde två skilda skolor och två slumpmässiga 

årskurser. Val av lärare är ett slumpmässigt genusurval då vi ringde till skolorna utan vetskap 

om det var kvinnliga eller manliga lärare i klasserna. 

      Då vi tog kontakt med den första skolan fick vi som förslag att göra studien i en årskurs 5. 

Vi fick då kontaktuppgifter till lärarna i denna klass av kontaktpersonen på skolan. Därefter 

sköttes kontakten via mejl och telefon och ett datum bestämdes för vår undersökning. På nästa 

skola gjordes samma process innan undersökningen genomfördes.  

      Intervjun är gjord med två kvinnliga lärare, varav den ena läraren arbetar i en årskurs 5 

och är utbildad 1-7 lärare i svenska och samhällsorienterade ämnena med tillval bild. Den 

andra läraren arbetar i en årskurs 6 och är utbildad 1-7 lärare i matematik och de 

naturorienterade ämnena. Lärarna tjänstgör på två skilda skolor i södra Sverige. 

Enkätundersökning och observation genomfördes i nedanstående klasser; 
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 Årskurs 5: 27 elever ingår i klassen varav 15 pojkar och 12 flickor, 26 var närvarande 

och blev observerade men endast 20 elever deltog i enkätstudien, därav var bortfallet 

sju elever till enkätstudien.      

 Årskurs 6: 23 elever ingår i klassen varav 12 pojkar och 11 flickor, alla närvarade 

under observationen och samtliga deltog även i enkätundersökningen.  

3.3 Etiska överväganden 

Studiens undersökningar har utgått ifrån Vetenskapsrådet fyra huvudkrav gällande etiska 

överväganden; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa är de grundläggande individskyddskraven som innebär säkerhet för de 

personer som intervjun, observationen och enkäten är avsedd för.  

 Informationskravet innebär att målgruppen för undersökningarna informeras vad 

dessa undersökningar handlar om, samt att det är frivilligt att medverka.  

Detta krav togs i beaktande genom att undersökningsgruppen informerades på plats vad 

studien handlade om samt studiens syfte. Undersökningsgruppen informerades också om att 

det var frivilligt att delta i undersökningen. 

 Samtyckeskravet innebär att om någon målgrupp är underårig måste samtycke 

hämtas ifrån vårdnadshavare. Detta innebär dessutom att den medverkande kan 

avbryta sin medverkan i undersökningen, utan någon negativ påföljd. 

I den ena enkätundersökningen var godkännande av vårdnadshavare nödvändig. Därav 

skickades en blankett hem till vårdnadshavare där de fick ta ställning till om deras barn skulle 

delta eller ej. I den andra enkätstudien krävdes inget godkännande/samtycke av 

vårdnadshavare då ett kollektivavtal fanns på skolan gällande undersökningar exempelvis som 

dessa i denna aktuella studie.  

 Konfidentialitetskravet innebär att all information som är inhämtad ifrån 

uppgiftslämnare ska skyddas. Denna information ska dessutom lagras på så sätt att 

ingen kan utläsa vilka individer som deltagit i undersökningarna, de ska förbli 

konfidentiella.  

Undersökningsgruppen informerades om att enkäterna var och skulle förbli konfidentiella.  

 Nyttjandekravet innebär att den information som samlats in via undersökningar inte 

får användas för andra ändamål än det den var avsedd för.  

Undersökningsgruppen informerades om att enkäterna endast var till för denna studie samt att 

enkäterna skulle förstöras efter utbildningens slut. Om det fanns intresse kunde de få läsa 
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uppsatsen när denna var färdigställd. Denna information fanns också med på enkäterna som 

lämnades ut i syfte att ytterligare göra ett förtydligande avseende nyttjandekravet. 

3.4 Bearbetning och analys  

Under båda våra observationer, i årskurs 5 och i årskurs 6, så använde vi ett såkallat 

avprickningsschema. Vi kunde då uttyda hur kontakterna innehåll, ordning och övrigt 

fördelades från lärarna till flickor och pojkar. Efter det att observationerna genomförts, 

sammanställde vi de båda observationerna var för sig, alltså årskursvis. Vi behandlade först 

vårt resultat genom att räkna ut hur många kontakterna var sammanlagt som därefter 

sammanställdes i siffror. Sedan sammanställdes varje ”kontakt” var för sig och utifrån elevens 

kön. För att visa så tydligt som möjligt så valde vi att framställa dessa resultat i stapeldiagram 

(se sida 28-29). 

      Den första enkäten (se bilaga 3) som genomfördes i årskurs 5 innebar att eleverna svarade 

JA eller NEJ på tre påståenden. Dessa svar sammanställdes utifrån hur eleverna svarat på 

frågan samt om det var en flicka eller en pojke som svarat. Dessa tre påståenden 

sammanställdes och redovisas i stapeldiagram. 

      Den andra enkäten (se bilaga 4) som genomfördes i årskurs 6 innehöll samma tre 

påståenden som i den första enkäten men här valde vi att utveckla enkäten genom fler 

påståenden samt fler öppna frågor där eleverna dessutom fick möjlighet till att utveckla sina 

svar genom att lägga till kommentarer. På denna enkät fanns både påståenden och frågor och 

totalt var det 11 stycken påståenden/frågor som skulle besvaras. Det fanns både frågor som 

kunde besvaras med JA eller NEJ men också frågor som kunde besvaras genom att kryssa i ett 

av alternativen; alltid, ofta, inte ofta, aldrig. Dessa enkäter kategoriserades utifrån frågorna en 

efter en från fråga 1 till fråga 11.  En djupare analys gjordes genom att undersöka hur svaren 

på varje fråga fördelades mellan könen och därefter gjordes stapeldiagram på de resultat som 

framgått av studien. 

       Under våra intervjuer ställdes 7 frågor (se bilaga 5) till våra respondenter. Dessa 

intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon. Därefter lyssnade vi på respektive inspelad 

intervju och transkriberade dessa noggrant. När vi sedan läste igenom transkriberingarna, 

kunde vi uttyda olika mönster utifrån respondenternas svar på våra intervjufrågor. Utifrån 

dessa mönster bildade vi sedan kategorier. Dessa redovisas i flytande text i resultatdelen 

under de olika kategorierna som då är rubriker.  
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3.5 Tillvägagångssätt   

Nedan presenteras hur respektive datainsamling genomfördes. En uppdelning har dessutom 

gjorts utifrån respektive undersökningsgrupp. 

  3.5.1 Observation  

Den information som gavs till lärare och elever innan själva observationen var endast att vi 

skulle närvara under en lektion. I årskurs 5 var det ett bortfall då en elev var sjuk. I årskurs 6 

var samtliga elever i klassen närvarande under observationen. 

      För studiens observationer användes ett så kallat avprickningsschema som är inspirerat av 

ett av Strängs (2007) många olika avprickningsscheman. Syftet med observationen var att se 

vilka elever läraren uppmärksammar genom olika kontakter under lektionens gång. Schemat 

(se bilaga 1) är uppbyggt utifrån flickor/pojkar under tre olika rubriker innehåll, ordning och 

övrigt, i syfte att få syn på hur kontakter tas mellan lärare och elev.  

För att förtydliga kontakterna;   

 Innehåll handlar om då läraren handleder, samtalar eller besvarar en elev kring 

lektionsinnehållet som i båda observationstillfällena handlar om svenska.   

 Ordning syftar på när eleverna får kontakt/uppmärksamhet med läraren genom en 

tillsägelse gällande ordningen i klassen. Exempelvis kan detta vara om en elev talar 

rakt ut och läraren tillrättavisar eleven eller talar om för eleven att denne ska sitta på 

sin plats.  

 Övrigt handlar om när läraren ger uppmärksamhet till en elev då det inte handlar om 

innehållet på lektionen eller ordningen i klassrummet. Exempelvis kan detta vara då en 

elev undrar när det är rast eller om en elev ber att få gå på toaletten.  

Denna undersökning är till för att undersöka om pojkar eller flickor får mest kontakt med 

läraren under lektionen. Detta redovisas i stapeldiagram där varje kategori är könsligt 

uppdelad.   

      Observationen i årskurs 5 gjordes i elevernas klassrum. Eleverna satt vid bord i 

könshomogena par i den mån det var möjligt.  

      Observationen i årskurs 6 genomfördes i elevernas klassrum. Eleverna satt i par eller om 

tre stycken elever vid bänkar som stod placerade i jämna rader. Eleverna satt inte 

könshomogent utan könsheterogent. 
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3.5.2 Enkät 

Den första enkäten (se bilaga 3) genomfördes i en årskurs 5. Denna enkät hade tre påståenden 

som eleverna skulle besvara. Dessa tre påståenden är inspirerade och utformade utifrån 

Strängs förslag på enkät. Denna enkät besvarades genom alternativen JA eller NEJ. Det fanns 

inga följdfrågor eller plats för kommentarer. 

       Enkätundersökning besvarades under slutet av en lektion innan eleverna skulle gå ut på 

rast. Inga förtydliganden gjordes kring enkäten innan undersökningen.  

       I denna klass går 27 elever varav 26 närvarande vid undersökningen. Bortfallet i denna 

studie var sju stycken elever. Två elever fick inte delta för vårdnadshavare och fyra valde att 

avstå och en elev var sjuk. I denna undersökning finns därför 20 enkätsvar. 

      Den andra enkäten (se bilaga 4) genomfördes i årskurs 6 och det gjordes några tillägg på 

enkäten då den första enkätundersökningen inte gav möjlighet till elevernas egna 

kommentarer och inte heller flera svarsalternativ. Dessutom gjordes även förtydliganden kring 

enkätens utformning och frågeställningarna muntligt direkt till eleverna innan 

enkätundersökningen. Eleverna blev här också uppmärksammade på att de fick ställa frågor 

om enkäten, samt att det var frivilligt att delta. Dessa förändringar gjordes för att kunna 

besvara vår frågeställning. Inför denna enkätundersökning krävdes inget samtycke ifrån 

vårdnadshavare då denna skola har ett kollektivavtal kring godkännande för studier och 

undersökningar av skolans elever. Detta redovisas även under rubriken; etiska överväganden. 

      I denna klass går 23 elever och alla 23 deltog i undersökningen. Undersökningen 

genomfördes i början av en lektion och undersökarna kunde besvara 

undersökningsgruppens/elevgruppens eventuella frågor kring enkäten.  

3.5.3 Intervju 

Intervju med läraren i årskurs 5 

Efter det att både observation och enkätundersökning var avslutade genomfördes en intervju 

med läraren i fråga. Läraren hade inte fått ta del av intervjufrågorna (se bilaga 5) innan 

intervjun, eftersom vi ansåg att det skulle vara så okonstlade svar som möjligt. Intervjun 

genomfördes, på lärarens initiativ, i lärarens klassrum. Tidpunkten för intervjun genomfördes 

efter lärarens avslutade lektioner. Utanför klassrummet hördes högljudda röster från elever. 

Intervjun tog ca 8 minuter.  

Intervju med läraren i årskurs 6 

Läraren fick intervjufrågorna (se bilaga 5) tre dagar innan intervjun genomfördes då vi insåg 

att det kan kännas mer bekvämt för intervjupersonen då denne kan vara lite förberedd. 
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Intervjun ägde rum direkt efter lektionens slut då läraren också slutade för dagen. 

Genomförandet av intervjun var i klassrummet och omgivningen var lugn och harmonisk 

vilket underlättade för alla parter. Intervjun tog ungefär 10 minuter att genomföra. Se bilaga 5 

för intervjufrågorna 

3.6 Metodkritik 

Nedan presenteras de kritiska synpunkterna vi har på våra valda metoder. Detta för att 

förenkla för de som eventuellt vill undersöka denna studies frågeställning utan att göra samma 

misstag som vi.  

3.6.1  Synpunkter på genomförande av observationerna  

Vid observationerna så använde vi oss av tre olika kategorier; innehåll, ordning och övrigt (se 

bilaga 1). Gällande kategorin innehåll noterade vi de tillfällen när eleverna fick kontakt med 

läraren angående lektionens innehåll. Dessa noteringar visar dock inte hur dessa kontakter har 

uppstått. Vid vissa tillfällen gick läraren fram till en flicka eller pojke som inte krävt 

uppmärksamheten genom att exempelvis räcka upp handen. Andra kontakter gällande 

innehåll uppkom genom att en pojke eller flicka räckte upp handen eller frågade läraren 

genom att tala rakt ut. Vi inser att det hade varit väldigt intressant och givande för studien att 

få veta hur och varför kontakterna gällande innehåll uppstod. Vi menar att om vi även hade 

vävt in dessa faktorer så hade vi kunnat få tydligare resultat gällande lärarens praktiska 

jämställdhetsarbete i klassrummet. Då hade det tydligt framgått vem som tog initiativ till 

kontakten, läraren eller eleven. På så vis hade vi kunnat uttyda om läraren gav 

kontakt/uppmärksamhet till exempelvis en flicka utan att hon räckte upp handen alltså inte 

sökte denna kontakt själv. Genom att observera även detta så hade vi kunnat se exempelvis 

lärarens gränsdragningar gällande regler i klassrummet ur ett jämställdhetsperspektiv; tilläts 

pojkarna något som exempelvis att tala rakt ut som inte flickorna tilläts göra eller tvärtom.     

      Den tredje kategorin i vår observation benämns som kontakten övrigt. Vid denna kontakt 

ger läraren eleven uppmärksamhet om det som inte är relevant för själva lektionens innehåll 

eller påpekan om ordning i klassrummet, utan såsom förfrågan om exempelvis vilken lunch 

det är eller toalettbesök. Denna kategori kändes inte relevant för vår frågeställning när vi 

gjorde sammanställningen. Den ger oss inget direkt svar på jämställdhetsfrågan som sådan. 

Om denna kategori skulle vara mer användbar så hade vi behövt utveckla den betydligt.   
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Observation i årskurs 5 

Observationen genomfördes direkt efter elevernas lunchrast varav de var väldigt rastlösa. När 

lektionen och då även observationstillfället skulle genomföras så bytte eleverna platser i 

klassrummet och viss oro och obalans uppstod i klassrummet. När lektionen väl satte igång, 

var det ingen ”vanlig” lektion utan en ”göra klart” lektion som innebar att de flesta eleverna 

hade olika uppgifter som de skulle arbeta enskilt med. Den första uppgiften som var 

obligatorisk var tyst läsning i 10 minuter vilket var långt ifrån optimalt för vår 

observationsundersökning då vi skulle observera kontakter från lärare till flickor eller pojkar.  

      Observation i årskurs 6  

Även denna lektion var inte optimal ur ett observationsperspektiv då arbetsuppgiften var att 

eleverna skulle jobba enskilt med en skrivuppgift.  

Mycket av lärarens tid gick åt till två elever (en flicka och en pojke) med speciella behov. 

Detta innebar mindre kontakt med och tid till de övriga eleverna.  

3.6.2 Synpunkter på genomförande av enkäterna  

Enkätundersökning i årskurs 5  

Innan enkätens (se bilaga 3) undersökning gjordes inga förtydliganden och eleverna fick inte 

heller möjligheter till att ställa eventuella frågor.  

      Enkäterna delades ut precis innan eleverna skulle gå på rast vilket kan ha lett till att 

frågorna inte besvarades efter grundligt tankearbete utan endast hastades igenom för att 

eleverna ville ut på rast.  

Efter denna undersökning insåg vi att det hade varit mer givande för studien frågeställning om 

det funnits plats för eleverna att komplettera med eventuella kommentarer till frågorna. Vi 

insåg också att ytterligare frågor kunde varit givande för studiens frågeställning. 

      Enkätundersökning i årskurs 6 

Innan nästa enkätundersökning gjordes vissa förändringar på enkätens utformande (se bilaga 

4) och förtydliganden gjordes gällande utformandet, frågeställningarna och medverkan av 

enkätundersökningen.  

      Även i denna enkätundersökning hade vissa förbättringar kunnat göras gällande 

utformningen på enkätfrågorna. Exempelvis fråga 4; Har du hört talas om ordet genus?  

Merparten av både pojkar och flickor hade inte hört talas om ordet genus. Wedin (2009) 

beskriver att genus är det sociala och kulturella könet, alltså det vi föreställer oss som 

kvinnligt och manligt. Hade vi ställt frågor kring vad som är kvinnligt respektive manligt och 

haft olika förslag så hade säkerligen eleverna kunnat skriva vad de anser vara kvinnligt 
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respektive manligt. På så sätt hade vi fått djupare underlag för hur eleverna uppfattar 

jämställdhet och genus både i allmänhet och i klassrummet. 

      Fråga10; Får du hjälp om du talar rakt ut utan att räcka upp handen? Här fanns fyra 

alternativ alltid, ofta, inte ofta, aldrig, där vi då antog att eleverna någon gång talar rakt ut. 

Flera av eleverna kommenterade att de inte talade rakt ut överhuvudtaget.  

Både frågan gällande genus och jämställdhet gav oss inte svar på hur eleverna uppfattar 

jämställdhet och därav känns de inte relevanta.  

3.6.3 Synpunkter på genomförande av intervjun 

Intervju med lärare A, i årskurs 5. 

En kritisk aspekt är att lärare A inte fick ta del av intervjufrågorna (se bilaga 5) innan 

intervjun. Anledningen till att lärare A inte fick ta del av dessa frågor var för att vi ville få så 

spontana och så okonstlade svar som möjligt. Dock med facit i hand känner vi att det hade 

blivit en mindre pressad situation för respondenten om denne hade fått se frågorna innan då 

hon påpekade att det inte var säkert att hon kunde svara rätt. Vi försökte förklara att det inte 

fanns något rätt eller fel och att vi var tacksamma för de svar som vi skulle få.  

      En annan faktor som kan ha påverkat intervjusvaren var att intervjun gjordes på lärarens 

rast, vilket gav en tidspress för båda parter. En tredje faktor kan vara att utanför klassrummet 

där intervjun hölls så var det några elever ute i korridoren som stojade och stimmade. För 

intervjun borde vi ha föreslagit en lugn plats och att den inte skulle genomföras under lärarens 

rast. 

      Intervju med lärare B, i årskurs 6. 

Under denna intervju så fick lärare B ta del av intervjufrågorna (se bilaga 5) tre dagar innan 

intervjun vilket kan ha resulterat i att svaren inte var spontana utan mer pålästa. Samtidigt kan 

det också ha gjort att respondenten har känt sig mer bekväm med de svaren hon givit.  
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4 RESULTATREDOVISNING 

Under denna del kommer studiens resultat att redovisas utifrån studiens valda metoder; 

observation, enkät och intervju. Varje kategori följs av en sammanfattning av de viktigaste 

resultaten.  

4.1 Observation 

Observationsschemat är uppbyggt efter de kontakter som eleverna får av läraren. Dessa 

kontakter är uppdelade efter; innehåll, ordning och övrigt (se bilaga 1).  

 

Observation i årskurs 5: 

Under lektionen observerades 26 elever och sammanlagt 60 kontakter togs mellan lärare och 

elever. Fördelningen av dessa kontakter såg ut som redovisas i diagrammet nedan: 

 

Figur 1 Kontakter med läraren 

 

Figur 1 visar kontakterna från läraren under lektionen/observationstillfället med flickorna och 

pojkarna i årskurs 5. Dessa olika kontakter redovisas genom de tre kategorierna ovan; 

innehåll, ordning och övrigt. Angående innehåll fick pojkarna 26 kontakter och flickorna 14 

vilket innebär att pojkarna fick dubbelt så mycket uppmärksamhet/kontakt med läraren 

gentemot flickorna. Gällande ordning var det 9 kontakter från läraren med pojkarna och 3 

kontakter med flickorna och alltså även här ungefär dubbelt så många kontakter med pojkarna 

från läraren gentemot flickorna. Gällande kategorin övrigt så var det 2 kontakter med 

pojkarna och 7 kontakter med flickorna, det vill säga mer än dubbelt så många kontakter med 

flickor gentemot pojkar. 
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Observation i årskurs 6: 

Under lektionen observerade vi 23 elever och sammanlagt 35 kontakter togs mellan lärare och 

elever. Fördelningen av kontakterna såg ut som redovisas i diagrammet nedan: 

 

Figur 2 Kontakter med läraren.  

 

Figur 2 visar kontakterna från läraren under lektionen/observationstillfället med flickorna och 

pojkarna i årskurs 6. Dessa olika kontakter redovisas genom de tre kategorierna ovan; 

innehåll, ordning och övrigt. Gällande kategorin innehåll var det 12 kontakter med pojkarna 

och 11 kontakter med flickorna, alltså nästan lika många kontakter med flickor som med 

pojkar från läraren. I kategorin ordning så fick pojkarna 5 kontakter och flickorna inga alls, 

alltså dominerade pojkarna då flickorna inte fick någon tillsägelse av läraren under denna 

kategori. I kategorin övrigt var det 2 kontakter med pojkarna och 5 kontakter med flickorna, 

med andra ord mer än dubbelt så många kontakter med flickor jämfört med pojkar under 

denna kategori.  

      Sammanfattning av båda resultaten kring observationsscheman 

I den första observationen var det resultat som stod ut mest att de flesta av kontakterna 

handlade om innehåll och det var ungefär dubbelt så många pojkar som fick denna 

kontakt/uppmärksamhet av läraren än flickorna. Gällande ordning var det ungefär tre gånger 

så många kontakter med pojkarna gentemot flickorna. I kontakten övrigt dominerade 

flickorna.  

      Under den andra observationen var det ungefär lika många av flickorna och pojkarna som 

fick kontakt/uppmärksamhet av läraren gällande innehållet. Gällande kategorin ordning så 

dominerade pojkarna helt. Vid kategorin övrigt var över hälften av kontakterna mellan lärare 

och flickorna. 
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4.2 Enkät 

Båda enkäterna redovisas utifrån varje frågeställning i olika stapeldiagram. Först redovisas 

enkäten från årskurs 5 (se bilaga 3). Där fanns tre frågeställningar, utan möjlighet till egna 

kommentarer för eleverna. Den andra enkäten (se bilaga 4) som genomfördes i årskurs 6 

innehöll 11 frågeställningar som skulle besvaras. Där fanns möjlighet att kommentera efter 

vissa av frågorna.   

4.2.1 Enkätsvar från årskurs 5 

På enkäterna svarade sammanlagt 20 elever varav 7 flickor, 13 pojkar.  

 

Fråga 1: Pojkar och flickor får lika mycket uppmärksamhet av läraren. 

 

Figur 3 Uppmärksamhet av läraren.  

 

Figur 3 visar på resultatet av hur pojkar och flickor i årskurs 5 upplever att uppmärksamheten 

är fördelad mellan könen under en lektion. Här svarade 13 pojkar JA gällande att pojkar och 

flickor får lika mycket uppmärksamhet av läraren och 6 flickor svarade också JA. En flicka 

svarade NEJ på denna frågeställning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

Fråga 2: Pojkars och flickors åsikter är lika viktiga. 

 

Figur 4 Könens åsikter.  

 

Figur 4 visar hur pojkar och flickor i årskurs 5 värderar de olika könens åsikter. Det var 11 

pojkar och 7 flickor som svarade att de anser att båda könens åsikter är lika viktiga. 2 av 

pojkarna svarade att de inte anser att flickors och pojkars åsikter är lika viktiga.  

 

Fråga 3: Både pojkar och flickor brukar säga vad de tycker när vi diskuterar i klassen. 

 

Figur 5 Tyckande i diskussion. 

 

Figur 5 visar hur pojkar och flickor i årskurs 5 uppfattar de olika könens tyckande i 

diskussioner i klassrummet. Där 12 pojkar och 6 flickor svarade JA angående att både pojkar 

och flickor brukar säga vad de tycker vid en diskussion i klassen. 1 pojke och en flicka 

svarade nej.  
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4.2.2 Sammanfattning av enkätsvar i årskurs 5 

Samtliga pojkar och majoriteten av flickorna anser att pojkar och flickor får lika mycket 

uppmärksamhet av läraren. Ungefär en femtedel av pojkarna ansåg inte att flickors och 

pojkars åsikter är lika viktiga medans alla flickorna ansåg det. Majoriteten av både flickor och 

pojkar ansåg att pojkar och flickor brukar säga vad de tycker vid diskussioner i klassen.  

4.2.3 Enkätsvar från årskurs 6 

På denna enkätundersökning svarade 23 elever, varav 12 pojkar och 11 flickor.   

 

Fråga 1: Pojkar och flickor får lika mycket uppmärksamhet av läraren. 

 

Figur 6 Uppmärksamhet av läraren. 

 

Figur 6 visar på resultatet av hur pojkar och flickor i årskurs 6 upplever att uppmärksamheten 

är fördelad mellan könen under en lektion. 12 pojkar och 10 flickor svarade JA gällande att 

pojkar och flickor får lika mycket uppmärksamhet av läraren. 1 flicka svarade NEJ.  

 

De elever som hade svarat nej på ovanstående fråga svarade därefter på följdfrågan om vilka 

som får mest uppmärksamhet: 

Kommentar från en pojke: Flika om din lärare är en flika.  

Kommentar från en flicka: … om tex jag gungar på stolen så säger vissa int till mig men om 

killen brevid också gör det säger de bara till han! 
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Fråga 2: Pojkars och flickors åsikter är lika viktiga. 

 

Figur 7 Könens åsikter.  

 

Figur 7 visar hur pojkar och flickor i årskurs 6 värderar de olika könens åsikter. Det var 12 av 

pojkarna och 10 av flickorna som svarade JA gällande att pojkars och flickors åsikter är lika 

viktiga. Det var 1 flicka som svarade NEJ.  

 

Fråga 3: Både pojkar och flickor brukar säga vad de tycker när vi diskuterar i klassen. 

 

Figur 8 Tyckande i diskussion.  

 

Figur 8 visar hur pojkar och flickor i årskurs 6 uppfattar de olika könens tyckande i 

diskussioner i klassrummet. Det var 11 pojkar och 10 flickor som svarade JA gällande att 

både pojkar och flickor brukar säga vad de tycker i en diskussion i klassrummet, medan 1 

flicka och 1 pojke svarade NEJ.   
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På denna fråga efterfrågades inga kommentarer men en elev valde ändå att skriva till en 

kommentar till frågan: 

Kommentar från en flicka: Kommentar: Många pratar men killarna ”diskuterar” rakt ut så 

det är svårt att tala till punkt. 

Fråga 4: Har du hört talas om ordet genus? 

 

Figur 9 Genus.  

 

Figur 9 visar på om eleverna i årskurs 6 har hört ordet genus förut. Det var 2 flickor som hade 

hört talas om ordet genus. Medan12 pojkar och 9 flickor inte hade hört talas om ordet. 

 

Fråga 5: Vet du vad genus betyder? 

Angående ordet genus betydelse kommenterade fem elever denna fråga: 

Kommentar från en flicka: Jag har hört det men kan inte komma ihåg. 

Kommentar från en flicka: Jag känner igen det, men vet inte vad det betyder. 

Kommentar från en pojke: aldrig hört ordet ”genus”. 

Kommentar från en pojke: Jag vet inte Vad det är. 

Kommentar från en pojke: nej det vet jag inte jag har aldrig hört det förut. 
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Fråga 6: Har du hört talas om ordet jämställdhet? 

 

Figur 10 Jämställdhet.  

 

Figur 10 visar på om eleverna i årskurs 6 har hört ordet jämställdhet förut.  

Det var 6 pojkar och 7 flickor som hade hört talas om ordet jämställdhet. Medan 6 pojkar och 

4 flickor inte hade hört talas om ordet. 

 

Fråga 7: Vet du vad jämställdhet betyder? 

Angående betydelsen av ordet jämställdhet kommenterade sju elever denna fråga 

Kommentar från en flicka: typ att alla är lika mycket värda.  

Kommentar från en flicka: Att alla är lika mycket värda och att alla ska ha samma 

möjligheter.    

Kommentar från en flicka: Jag tror att det är att det ska vara rättvist och jämt. 

Kommentar från en pojke: JA: till exempel att det ska vara rättvist mellan flickor och pojkar. 

Kommentar från en pojke: Att alla ska behandlas lika dant.  

Kommentar från en pojke: Det betyder väll att det är lika bra för alla. 

Kommentar från en pojke: Ja, alla har det lika bra. 
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Fråga 8: Säger du vad du tycker i en diskussion? 

 

Figur 11 Deltagande i diskussion.  

 

Figur 11 visar hur pojkar och flickor i årskurs 6 uppfattar sitt deltagande i en diskussion. Här 

svarade 6 pojkar att de alltid säger vad de tycker i en diskussion. 6 pojkar och 9 flickor 

svarade att de ofta säger vad de tycker i en diskussion. 1 flicka svarade inte ofta och 1 flicka 

svarade aldrig på frågan om de säger vad de tycker i en diskussion. 

 

Fråga 9: Får du hjälp under en lektion när du räcker upp handen? 

 

Figur 12 Räcka upp handen. 

 

Figur 12 visar hur pojkar och flickor i årskurs 6 uppfattar hur ofta de får hjälp när de räcker 

upp handen. Både 4 pojkar och 4 flickor svarade att de alltid får hjälp när de räcker upp 

handen. 8 pojkar och 6 flickor svarade att de ofta får hjälp när de räcker upp handen. 1 flicka 

svarade att hon aldrig får hjälp när hon räcker upp handen.  
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Fråga 10: Får du hjälp om du talar rakt ut utan att räcka upp handen? 

 

Figur 13 Tala rakt ut.  

 

Figur 13 visar hur pojkar och flickor i årskurs 6 uppfattar hur ofta de får hjälp när de talar rakt 

ut och inte räcker upp handen. 1 pojke svarade att han alltid får hjälp när han talar rakt ut utan 

att räcka upp handen. 3 pojkar svarade att de ofta får hjälp då de talar rakt ut. 5 pojkar och 6 

flickor svarade att de inte ofta får hjälp, samt 1 pojke och 1 flicka svarade att de aldrig får 

hjälp då de talar rakt ut utan att räcka upp handen.  

      En del har inte svarat utan gjort kommentarer istället 

Sammanlagt kryssade: 10 pojkar och 7 flickor i något av svarsalternativen.  

På denna fråga fanns inget alternativ för ”jag gör aldrig så”, 6 av eleverna har valt att inte 

kryssa i och 5 av dem valde att göra en kommentar istället. 

3 stycken flickor har kommenterat att de inte gör det istället för att kryssa i något 

svarsalternativ, samt har även 2 av pojkarna gjort likadant. Detta är 3 av dessa kommentarer:  

Kommentar från en flicka: Gör aldrig det. 

Kommentar från en pojke: Jag gör nästan aldrig det. 

Kommentar från en pojke: Jag talar aldrig rakt ut, jag räcker upp handen! 
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Fråga 11: Flickor och pojkar blir lika mycket tillsagda om ordningen i klassrummet. 

 

Figur 14 Fördelningen av tillsägelser.    

 

Figur 14 visar hur pojkar och flickor i årskurs 6 uppfattar fördelningen av tillsägelser mellan 

könen, från läraren gällande ordningen i klassen. På denna frågeställning svarade 8 pojkar och 

4 flickor JA gällande att pojkar och flickor får lika mycket tillsägelse om ordning. 4 pojkar 

och 7 flickor svarade NEJ på denna frågeställning.   

      Till denna fråga fanns en följdfråga: Om du svarat nej vilka blir mest tillsagda. 

Av de flickor som svarat nej så skrev alla att de var killarna/pojkarna som blir mest tillsagda. 

Av de pojkar som svarade nej så kommenterade de att det var pojkarna som blir mest 

tillsagda. Kommentarerna från eleverna var följande: 

Kommentar från en flicka: Killarna för dom pratar mest. 

Kommentar från en pojke: Killar, men det är bra, killar pratar för mycket (vissa, inte jag). 

Kommentar från en pojke: De pojkarna som är stökiga och bråkiga = inte jag.  

En pojke som svarade JA på att flickor och pojkar blir lika mycket tillsagda om ordning i 

klassrummet men kommenterade ändå följande: Flika om din lärare är en flika. 

4.2.4 Sammanfattning av enkätsvar i årskurs 6 

Samtliga pojkar och majoriteten av flickorna anser att pojkar och flickor får lika mycket 

uppmärksamhet av läraren. Gällande att flickors och pojkars åsikter är lika viktiga gav samma 

resultat, alltså att samtliga pojkar och majoriteten av flickorna ansåg att båda könens åsikter 

ses som lika viktiga.  

      Huvudparten av både flickor och pojkar ansåg att pojkar och flickor brukar säga vad de 

tycker vid diskussioner i klassen. Merparten av både pojkar och flickor hade inte hört talas om 

ordet genus. De två flickor som hade hört ordet genus förut kunde dock inte förklara vad ordet 
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genus innebar. Betydligt fler av både pojkarna och flickorna hade hört talas om ordet 

jämställdhet jämfört med ordet genus. Hälften av pojkarna hade inte hört talas om ordet 

jämställdhet dock mer än hälften av flickorna hade hört talas om det. Några av 

kommentarerna kring betydelsen av jämställdhet från flickorna var att alla var lika värda, det 

ska vara rättvist och alla ska ha samma möjligheter. Kommentarerna från pojkarna kring 

betydelsen av ordet jämställdhet var att det skulle vara rättvist mellan flickor och pojkar, alla 

ska behandlas lika och alla ska ha det lika bra.  

      Hälften av pojkarna svarade att de alltid säger vad de tycker i en diskussion och den andra 

hälften av dem svarade att de ofta säger vad de tycker i en diskussion. Merparten av flickorna 

svarade att de oftast säger vad de tycker i en diskussion men där fanns också en flicka som 

svarade inte ofta, samt en flicka som svarade aldrig. Flertalet av pojkarna och större delen av 

flickorna ansåg att de ofta får hjälp under en lektion om de räcker upp handen. Fyra av 

flickorna och fyra av pojkarna ansåg att de alltid får hjälp under en lektion om de räcker upp 

handen. En flicka svarade att hon aldrig får hjälp under en lektion när hon räcker upp handen.  

      Merparten av flickor och pojkar svarade att de inte ofta får hjälp om de talar rakt ut utan 

att räcka upp handen. Tre av pojkarna svarade att de ofta får hjälp då de talar rakt ut utan att 

räcka upp handen. En pojke svarade att han alltid får hjälp och en flicka och en pojke svarade 

att de aldrig får hjälp då de talar rakt ut utan att räcka upp handen. En del av eleverna valde 

att inte svara på denna fråga och gjorde kommentarer istället, en del svarade och gav ändå 

kommentarer. Alla kommentarer till denna fråga från pojkar och flickor handlade om att de 

inte talar rakt ut.  

      Flertalet av pojkarna svarade att både pojkar och flickor blir lika mycket tillsagda gällande 

ordningen i klassrummet. Medan majoriteten av flickorna svarade att det inte är lika mycket 

tillsägelser om ordning mellan flickor och pojkar. Fyra flickor svarade att pojkar och flickor 

får lika mycket tillsägelser av läraren gällande ordning i klassrummet. Fyra pojkar svarade att 

det inte är lika många tillsägelser mellan pojkar och flickor från läraren gällande ordningen i 

klassen. De elever som svarade att pojkar och flickor inte får lika mycket tillsägelser om 

ordning i klassrummet fick också chans att kommentera vilka de ansåg fick mest tillsägelser. 

Alla flickorna som inte ansåg att det var lika mycket tillsägelser mellan könen kommenterade 

att det var pojkarna som fick mest tillsägelser gällande ordningen i klassrummet. De pojkarna 

som kommenterade sa också att det är pojkarna som får mest tillsägelser.  
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4.3 Intervju 

Eftersom intervjufrågorna (se bilaga 5) är sammanlänkande med varandra redovisas de därför 

hopslagna under tre olika kategorier som följer;  

 Fråga 1,2 och 3 sammanslås här till kategorin; genus, jämställdhet och jämställdhet i 

klassrummet.  

 Intervju frågorna 4 och 5 står här under följande kategori; skillnad mellan pojkar och 

flickor.  

 Intervjufrågorna 6 och 7 presenteras under kategorin: Genus- och jämställdhetsarbete.  

I denna studie har två intervjuer gjorts och i denna sammanställning benämner vi dem som 

lärare A (läraren i årskurs 5) och lärare B (läraren i årskurs 6). I denna sammanställning har 

intervjupersonernas uppfattningar slagits ihop och ovidkommande ord och ljud i och under 

intervjun är borttaget då de inte påverkar eller behandlar frågeställningen. 

4.3.1 Genus, jämställdhet och jämställdhet i klassrummet 

Lärare A menar att genus handlar om att man ska behandla tjejer och killar lika och att detta 

handlar om att man ska behandla människor lika oavsett vilket land de kommer ifrån eller 

vilken tro de har. Hon fortsätter och uttrycker att det nog egentligen mest handlar om killar 

och tjejer eller manligt och kvinnligt. Lärare B förknippar ordet genus med kön och den 

grammatiska betydelsen men hon menar att hon inte tolkat begreppet genus djupare än så.  

Både lärare A och B uttrycker att begreppet genus inte är något de funderat på så mycket.  

       Gällande begreppet jämställdhet menar lärare A att oavsett om jag är kvinna eller man så 

ska jag ha samma rättigheter och skyldigheter. Vidare beskriver hon att i klassrummet så är 

det en rättighet att oavsett om man är kille eller tjej så ska man få synas och höras i 

klassrummet men samtidigt menar hon att det kanske inte alltid är så men då tror hon det 

beror mer på att man är olika som individer. Lärare B menar att det handlar om kön, alltså 

pojkar och flickor, samt att de ska ha samma möjligheter och förväntningar på sig. Hon 

beskriver hur jämställdhet i ett vidare begrepp också handlar om etnisk bakgrund och den 

sexuella läggningen och så vidare. Lärare B menar att det är jämställt att bli behandlade på 

samma sätt. Hon beskriver att hur hon som vuxen har fått mer erfarenhet och medvetenhet om 

jämställdhet och ger ett exempel;  

 

… att om man är vuxen och gör bra saker så är det oftast att en kvinna får höra 

att hon är duktig och ambitiös men en man är kompetent och sådana saker blir 

jag mer och mer medveten om ju äldre jag blir och ju mer erfarenhet man har så 
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har man ju lite mer tankar och idéer om hur det ska vara och upplever att det kan 

vara svårare för kvinnor och få sin röst hörd och liksom bli lyssnad på och det 

vill jag inte att mina elever ska känna. Lärare B. 

 

Lärare A nämner hur det i debatt beskrivs hur pojkarna får höras mer och att de är mer stökiga 

vilket leder till att lärarna tar hand om dem lite snabbare. Vidare menar hon att hon försöker 

tänka på att det inte ska bli så men i praktiken är det inte alltid lika lätt. Hon menar att 

exempelvis när de diskuterar så vill hon att det ska vara jämt fördelat. Vidare beskriver lärare 

A att i hennes klass finns både gapiga killar och gapiga tjejer. Hon försöker fråga tjejerna då 

de inte talar rakt ut eller ”viftar med armen” och är lite försiktigare. Lärare B tänker i samma 

banor som lärare A att man ska fördela ordet lika mellan pojkar och flickor. Ibland gör hon 

pojk- och flickgrupper för att tjejerna ska få lov att inte känna sig underlägsna killarna. Vidare 

beskriver hon hur hon upplever att tjejerna oftare hellre slår sig tillbaka och låter killarna prata 

för det är oftast dem som pratar spontant i klassrummet och hon menar då att dessa pojk- och 

flickgrupper kanske ger tjejerna lite styrka och känna att dem kan och har rätt svar för det har 

dem ju oftast men dem är lite räddare för att säga fel och göra fel än vad killarna är. 

      Sammanfattning:  

Varken lärare A eller lärare B har definierat begreppet genus. De förklarar ordet jämställdhet 

som att flickor och pojkar ska ha samma förväntningar och möjligheter. Båda lärarna blandar 

ihop begreppen jämställdhet och jämlikhet. Gällande jämställdhet i klassrummet betonar båda 

lärarna vikten av att fördela taltiden lika mellan könen och båda lärarna hävdar att det oftast är 

pojkarna som får mest taltid. 

4.3.2 Skillnad mellan pojkar och flickor 

Lärare A menar att hon inte tänker på om hon gör någon skillnad på pojkar och flickor men 

menar samtidigt att ibland gör hon kanske det genom exempelvis tala med en hårdare ton till 

killarna. Hon beskriver att hon försöker tänka på att det inte ska vara någon skillnad men 

beskriver hur det är svårt att se sig själv utifrån. Lärare A beskriver det djupare som att man 

kanske gör skillnad men man tror och inbillar sig att så inte är fallet. Hon säger att hon hoppas 

att hon inte gör någon skillnad men att det samtidigt inte är omöjligt att hon gör det. Lärare A 

beskriver hur hon gör det annorlunda då hon får ett annorlunda bemötande och menar att de 

möter många killar som kanske gärna går på mycket mer och oftare än tjejer. Lärare A menar 

att om då denna gåpåiga person är en tjej så hoppas hon att hon inte behandlar henne 

annorlunda just på grund av att eleven är en tjej utan att hon behandlar henne precis som om 

eleven vore en kille. Lärare A beskriver hur det stereotypt är så att tjejer är lite ledsnare och 
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vänare men menar att hon har killar som också är det och att hon oavsett om eleven är kille 

eller tjej skulle trösta dem genom att krama och prata med dem.   

      Lärare B poängterar att det är taltiden främst som eventuellt gör att hon gör skillnad på 

pojkar och flickor i klassrummet. Hon menar hur hon kanske låter killarna prata mer än 

tjejerna eftersom killarna oftast är dem som pratar rakt ut utan att räcka upp handen medan 

tjejerna sitter och väntar på sin tur. Vidare beskriver lärare B att hon tror man gör mer skillnad 

än vad man är medveten om och att det är kusligt. Hon menar att hon skulle vilja se sig själv i 

klassrummet. Lärare B tror att killarna får mer tid i klassrummet eftersom dem pockar på mer 

uppmärksamhet. 

      Lärare A beskriver hur flickor och pojkar förhåller sig olika till skolarbetet genom att 

killar ofta har sina tankar på andra saker medan tjejerna gillar skolan och tycker om att sitta 

och läsa. Hon förklarar att det ändå finns tjejer som är som killarna som hellre vill spela 

fotboll och inte förstår syftet med skolan. Lärare A beskriver tjejerna som ”duktigare” på att 

visa lärarna vad de vill se och blir glada över medan killarna kanske är mer ärligare. Lärare B 

menar också att tjejerna generellt sett är mer plikttrogna och mer noga med att göra och lämna 

in läxor. Hon beskriver ytterligare flickorna som mer villiga till att bearbeta sina uppgifter då 

de är oroliga att de inte ska duga. Vidare beskriver lärare B hur hon tror tjejerna är bättre på 

formativ bedömning eftersom de är villiga på att bearbeta en uppgift. Hon menar hur killarna 

de gör en sak och sedan är de nöjda med det och är inte så intresserade av att utveckla arbetet, 

de blir klara snabbare med sina uppgifter och har inte lika lätt till eftertänksamhet och att 

bearbeta på egen hand.  

      Sammanfattning:  

Både lärare A och B hoppas att de inte gör någon skillnad på eleverna på grund av kön men 

menar samtidigt att det är svårt att veta och att de gärna hade velat se sig själv utifrån i 

klassrummet. I generell bemärkelse menar båda lärarna att pojkarna på olika sätt får mer tid 

och uppmärksamhet i klassrummet. Båda lärarna menar att generellt sett så är tjejerna mer 

medvetna om vad lärarna vill ha och vill göra lärarna nöjda medan pojkarna inte är lika villiga 

till skolarbetet.  

4.3.3 Genus- och jämställdhetsarbete  

Lärare A menar att de inte har jobbat med något större projekt gällande genus och 

jämställdhet utan att de har haft likabehandlingsdagar både på höst- och vårterminen. Läraren 

säger att i deras likabehandlingsplan står det inskrivet att alla ska bli lika behandlade oavsett 

om man är pojke eller flicka. Lärare B berättar att det är fyra från personalen som går en 



 43 

utbildning på Kristianstads högskola gällande värdegrundsarbete där de försöker omarbeta 

och bearbeta sin likabehandlingsplan och i den ingår jämställdhet. All personal på skolan ska 

involveras i värdegrundsarbetet.  

      Lärare A berättar att de har arbetat med jämställdhet under temadagar om likabehandling. 

Eleverna fick då se en film som handlade om en skola där det hade bildats könsmönster, sedan 

diskuterade de hur filmen var och hur det ser ut i klassrummet och eleverna fick själva berätta 

hur de upplever jämställdhet.  

      Lärare B menar på att man ständigt kommer in på diskussioner som handlar om manligt 

och kvinnligt. Hon lyfter ett exempel som när eleverna skulle gå ut på prao, då talade man om 

kvinnliga och manliga yrken. Lärare B berättar också om ett tillfälle då hon fick möjlighet att 

sitta och observera en klass under en lektion. Detta resultat visade tydligt vilka som tog mest 

plats och det var killarna, detta presenterade hon sedan för den klassen.  Vidare beskriver hon 

att man kanske inte planerar en speciell lektion som handlar om genus och jämställdhet utan 

diskussionen kommer upp i olika sammanhang i synnerhet i SO-ämnena och i historiskt sätt 

och i nutiden. 

      Sammanfattning:  

Båda lärarna menar att de inte uttryckligen har jobbat med genus och jämställdhet förutom i 

värdegrundsarbete och i likabehandlingsplaner där ämnet ingår och behandlas. Lärare A har 

arbetet med jämställdhet då tillfälle givits under en lektion medan lärare B menar att 

begreppet jämställdhet ger sig i uttryck i olika sammanhang då det kan behandlas på lektioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

5. ANALYS & DISKUSSION 

Då vi gick igenom resultaten från enkätundersökningen, observationerna samt intervjuerna så 

kunde vi skönja olika mönster som resulterade i fem kategorier som nedan står som rubriker. 

Dessa fem kategorier anser vi behandlar resultatet av denna studie. Under denna del kommer 

således studiens resultat att analyseras och diskuteras i förhållande till litteraturen.  

5.1 Kvinnlig och manlig norm  

En av orsakerna till skillnaderna mellan könens skilda resultat i skolan kan enligt Wedin 

(2009) vara att flickors och pojkars engagemang och attityder till skolan skiljer sig avsevärt. 

 I intervjun menar lärare B att flickor generellt sett är mer villiga till skolarbete och till 

omarbetning av sina uppgifter till skillnad från pojkarna. Lärare B menar också att pojkarna 

oftast är direkt nöjda med vad de presterat och är då inte heller villiga till att utveckla sina 

uppgifter. Detta styrks av Wedin (2009) som menar att enligt det manliga idealet ska man 

vara ”cool” och med andra ord inte anstränga sig i skolan vilket resulterar i att pojkarna inte 

anstränger sig i så hög grad som flickorna gör. Detta generar att pojkarna både får sämre 

resultat och betyg än flickorna. Vi funderar kring hur man ska kunna bryta ett sådant mönster 

då vi anser att i dagens samhälle så krävs en stabil utbildningsgrund samt en vilja till att 

studera för att kunna utvecklas, förändras och få ett arbete och vara en god 

samhällsmedborgare. Om det tidigt är så att det går emot manlig norm att vara en ”plugghäst” 

så leder detta till att även de som har det lätt för sig i skolan väljer bort att studera då behovet 

av att passa in i umgänget är större än vad det är att få bra resultat. Det finns en tydlig bild i 

hur flickor ska vara i skolvärlden för att följa det kvinnliga idealet som att exempelvis sköta 

sitt skolarbete, göra läxorna noggrant, samt följa lärarens instruktioner. När flickorna då lever 

upp till detta ideal så genererar det i bättre resultat och betyg. Detta menar båda lärarna i 

intervjuerna att de generellt ser, det vill säga att flickorna vet vad en lärare vill ha för att bli 

nöjd och vill då vara ”till lags” vilket också Wedin (2009) påtalar.  

      Wester (2008) har en liten annan vinkling då hon menar att elever kan vara skolsmarta, att 

de beter sig på det sätt som är gynnande för dem. Eleverna har kunskaper om vilka normer 

som gäller på skolan och genom social kompetens så undviker de tillsägelser och gör som 

läraren säger när denne är närvarande och på så sätt gynnas eleverna i slutendan. Så på detta 

viset så kan vi säga att flickorna i dessa två klasser vi observerat är skolsmarta. Likaså 

angående enkäten i årskurs 6 där det tydligt framgick vilka som blev mest tillsagda av lärarna 

som i vår studie då var pojkarna. Under observationen i årskurs 6, gällande kontakten ordning, 
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framgick det tydligt hur endast pojkarna blev tillsagda. Därav anser vi att flickorna är mer 

skolsmarta.     

      Enligt Wedin (2009) gjorde SOU mellan 2008-2010 utredningar och betänkanden 

gällande jämställdhet i skolan, vilka påvisade att skolan inte är jämställd. En av faktorerna 

som utredningarna understryker är att pojkarna är de som får den mesta uppmärksamheten av 

pedagogerna. Under våra intervjuer framhöll både lärare A och lärare B att det är pojkarna 

som får mest uppmärksamhet under lektionerna och då i form av mest taltid. Tallberg Broman 

(2002) menar att pojkarna tar för sig medan flickorna är mer tysta och blir nästan osynliga. 

Vid tidigare undersökningar har det i diskussioner uttryckts som att pojkarna är de som tar för 

sig och vill visa sig och som är stimulerade till att tala (a.a.). I enkätresultaten kunde vi se 

liknande mönster exempelvis när hälften av pojkarna svarade i enkäterna att de alltid säger 

vad de tycker i en diskussion och den andra hälften av pojkarna svarade att de ofta säger vad 

de tycker i en diskussion. Medan merparten av flickorna svarade att de oftast säger vad de 

tycker i en diskussion. Likaså gällande toleransen från läraren när eleverna talar rakt ut så 

visade resultaten i enkätstudien, i årskurs 6, att merparten av flickor och pojkar inte ofta får 

hjälp om de talar rakt ut utan att räcka upp handen. Dock svarade tre av pojkarna att de ofta 

får hjälp då de talar rakt ut utan att räcka upp handen och en pojke svarade att han alltid får 

hjälp då han talar rakt ut. Detta knyter vi an till lärarnas uppfattning, i intervjuerna, kring att 

de fördelade taltiden ojämnt och då till fördel för pojkarna.  

      Wedin (2009) menar att det finns en tydlig bild av hur en flicka ska vara i skolan som att 

sköta sitt skolarbete och vara noggrann medan pojkarna inte anstränger sig lika mycket. 

Pojkarna ska vara mer tuffa och detta kan vara en av anledningarna till att flickorna var mer 

självgående under våra observationer eftersom de enligt kvinnlig norm ska sköta skolarbetet 

och vara noggranna. Enligt Svaleryd (2003) får pojkarna mer hjälp då läraren är av den 

uppfattningen att då pojkar har mer bråttom måste de också få uppmärksamhet snabbt så inget 

negativt kan inträffa. Pojkar är mer fysiskt aktiva men flickor sitter tysta, vilket är ett 

omedvetet antagande (a.a.). Det är kanske därför som lärarna i intervjuerna säger hur de 

upplever att de ger mer taltid till pojkarna. Detta knyter vi an till Svaleryd (2003) som menar 

att lärare kan göra ett förgivet tagande om hur flickor sköter sig själva och att pojkarna 

behöver mer uppmärksamhet och snabbare respons.  

5.2 Lärarnas kunskap om och förståelse för jämställdhet  

I intervjuerna med lärare A och lärare B förklarade de att de inte aktivt hade arbetat med 

jämställdhet i skolan. Dock är det något som Hedlin (2006) förespråkar då hon menar att 
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skola och samhälle inte kan ses som två skilda ting och lärarlaget måste tillägna sig kunskaper 

om hur könsstrukturerna ser ut i samhälle och i skola för att kunna arbeta med dessa. Vi 

menar också att man måste arbeta med skolan och samhället som en enhet för att behandla 

och arbeta med begreppet jämställdhet. Hedlin (2006) betonar detta ytterligare genom att 

understryka hur lärarna kan utgå ifrån exempelvis vilka föreställningar som finns om vad som 

är manligt och kvinnligt i dagens samhälle och hur detta påverkar eleverna i skolan samt 

lärarnas arbete. Tallberg Broman (2002) styrker detta ytterligare då hon menar att arbetet med 

jämställdhet och betydelsen av jämställdhet i skola och samhälle är något som ska läggas till 

grund redan i lärarutbildningen. Dessutom bör lärare fortbildas under hela sin profession 

gällande vad genus och jämställdhet innebär för eleverna, lärarna och skolan (a.a.).  

      I vår intervju så kunde inte lärare A och B skilja begreppen jämställdhet och jämlikhet 

varav vi anser att detta försvårar arbetet med och för jämställdhet i skolan. För att ett 

jämställdhetsarbete ska bedrivas på en skola bör all personal vara involverade och pålästa om 

ämnet (Hedlin, 2006). Wedin (2009) menar att jämställdhet är en mänsklig rättighet och 

menar att ofta förväxlas begreppet jämställdhet med jämlikhet. Hon menar att det är av stor 

vikt att brukarna av begreppet jämställdhet är medvetna om dess innebörd. Vi menar också att 

om lärare arbetar med och för jämställdhet så bör de vara förtrogna med vad själva begreppet 

innebär.  

5.3 Elevernas uppfattning av jämställdhet 

En del av både pojkarna och flickorna i årskurs 6 hade hört talas om ordet jämställdhet. Det 

var fler flickor än pojkar som hade hört ordet jämställdhet. Kommentarerna från pojkarna 

kring betydelsen av ordet jämställdhet var att alla ska behandlas lika, att det ska vara rättvist 

mellan flickor och pojkar och alla ska ha det lika bra. Några av flickorna kommenterade att 

jämställdhet innebär att alla är lika värda, att det ska vara rättvist och att alla ska ha samma 

möjligheter. En del av eleverna blandade ihop begreppet jämställdhet med jämlikhet som 

också lärarna i intervjuerna gjorde vilket Wedin (2009) menar är vanligt förekommande. 

      Majoriteten av flickorna och pojkarna i årskurs 5 ansåg att båda könen får lika mycket 

uppmärksamhet av läraren. Den största delen av både pojkar och flickor ansåg att flickors och 

pojkars åsikter är lika viktiga. Den övervägande delen av både flickor och pojkar ansåg att de 

båda könen brukar säga vad de tycker vid diskussioner i klassen. I årskurs 6 svarade alla 

pojkarna och majoriteten av flickorna att båda könen får lika mycket uppmärksamhet av 

läraren. Gällande att flickors och pojkars åsikter är lika viktiga gav samma resultat, alltså att 

samtliga pojkar och majoriteten av flickorna ansåg att både könens åsikter ses som lika 
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viktiga. Huvudparten av både flickor och pojkar ansåg att pojkar och flickor brukar säga vad 

de tycker vid diskussioner i klassen. Utifrån elevernas enkätsvar i båda årskurserna utifrån de 

tre första frågorna uppfattar vi det som om eleverna upplever deras vistelse i klassrummet 

som jämställd. Holm (2008) beskriver hur elever och lärare är mer flexibla mellan könen när 

det gäller att beskriva den dagliga verksamheten. Det kan alltså vara så att det därför kändes 

självklart för eleverna att kryssa i JA på samtliga gemensamma tre frågor. Det kan också vara 

därför som lärarna påpekade i intervjuerna att de tror och hoppas att de arbetar jämställt. Trots 

lärarnas intervjusvar och elevernas enkätsvar på dessa frågor angående jämställdhet i 

klassrummet visade både observationerna och ytterligare enkätfrågor i årskurs 6 att det inte 

var jämställt.  

      I metodkritiken så tog vi upp att enkäten, i årskurs 5, inte borde ha delats ut innan eleverna 

skulle ut på rast. Vi upplevde eleverna som väldigt måna om att komma ut på rast så fort som 

möjligt. Vi kan endast spekulera kring om det var detta som gjorde att majoriteten av både 

flickor och pojkar, i årskurs 5, kryssade i JA på alla tre frågorna. Här kan vi än en gång 

hänvisa till Westers (2008) begrepp ”skolsmart” det vill säga att eleverna valde att lyda 

lärarna och oss genom att fylla i enkäten men samtidigt tillgodose sina egna behov genom att 

fylla i enkäten fort (kryssa i längst till vänster, JA) lämna in enkäten snabbt och få gå ut på 

rast. Om man funderar över det så är det inte helt otänkbart att eleverna i årskurs 5 valde att 

vara just skolsmarta under enkätundersökningen. Vi förtydligade inte påståendena till 

eleverna i årskurs 5 och detta kan ha gjort att eleverna missuppfattade frågorna. De kan tänkas 

att de svarade på hur de tycker att det borde vara istället för att svara på hur de upplever eller 

uppfattar att det är i klassrummet och det ser vi som en nackdel för vår studie. Därav gjordes 

vissa justeringar inför nästa enkätundersökning både gällande förtydliganden av oss men 

också utvecklad form på enkäten till årskurs 6. Några fler frågor ställdes för att vi på ett 

djupare plan skulle få svar på vår frågeställning.  

5.4 Påverkandefaktorer gällande könens resultatskillnader 

Både lärare A och B menar att generellt sätt så är flickorna mer villiga till skolarbete än vad 

pojkarna är och detta stöds av Björnsson (2005) som menar att oavsett elevernas bakgrund så 

presterar flickor bättre än pojkar i skolan. Detta anser vi är högst intressant och problematiskt 

då han även skriver fram att Myndigheten för Skolutvecklingens undersökningar också 

påvisar hur skillnaderna mellan könen fortfarande ökar. Detta har även DEJA 

(Utbildningsdepartementet, 2010) uppmärksammat då de skriver fram att pojkar i genomsnitt 

presterar sämre än flickorna i skolan och detta generar sämre betyg för pojkarna. Vi 
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ifrågasätter hur man ska råda bot på denna skillnad som tycks påvisa allt annat än jämställdhet 

i skolan. Trots dessa påvisade skillnader gällande jämställdhet i skolan visade båda våra 

enkätresultat, där de tre första frågorna var likadant formulerade, att eleverna i båda 

årskurserna uppfattar skolan som jämställd. 

      Björnsson (2005) ställer sig frågan om det kan vara så att skolan har misslyckats med 

pojkarna men lyckats med flickorna. Tallberg Broman (2002) menar att skolan ska ge barnen 

rätt till en likvärdig utbildning som inte ska påverkas av om eleven är pojke eller flicka. DEJA 

(Utbildningsdepartementet, 2010) förtydligar detta ytterligare då de beskriver hur jämställdhet 

i skolan i helhet innebär att ge pojkar och flickor samma möjligheter till utveckling och 

lärande (a.a.). Resultatet av våra observationer visar hur pojkarna i årskurs 5 fick den mesta 

hjälpen medan det i årskurs 6 var lika många kontakter fördelade mellan pojkarna och 

flickorna av läraren gällande innehåll. Björnsson (2005) uttrycker här ovan att flickorna 

generellt sett har bättre resultat i skolan än vad pojkarna har. En självklar tanke är att man då 

kan tro att det är så för att flickorna får mer hjälp och uppmärksamhet av läraren än pojkarna. 

Men vårt resultat visade något helt annat. Vi tror att en bidragande orsak till det större antal 

kontakter till pojkarna i årskurs 5 var att den lektion vi observerade var enligt oss 

ostrukturerad. Det förekom ingen muntlig genomgång om lektionens arbete utan de 

arbetsuppgifter eleverna skulle göra stod punktade på tavlan i klassrummet. Flickorna kom 

snabbt igång och arbetade medan pojkarna väntade på att få hjälp med exempelvis ett papper 

som skulle sätta igång dem till att arbeta. Alltså visade även våra observationer att flickorna 

var mer självgående i klassrummet. Detta kan vi knyta an till lärarnas yttranden i intervjuerna 

om att flickorna är mer villiga till skolarbete och liknande. I årskurs 6 var kontakterna 

gällande innehåll mer jämlika. Eleverna i klassen var insatta i arbetet för denna lektion då 

detta var en fortsättning från en tidigare lektion i samma ämne.       

5.5 Genusmönster skapas och förstärks i skolan 

Tallberg Broman (2002) beskriver hur klassrumsmiljön är mer orolig och mycket av tiden 

läggs på att skapa ordning. I dessa oroliga miljöer blir väntan längre för både pojkar och 

flickor gällande uppmuntran, hjälp och arbetsro, flickorna tilldelas ofta rollen som 

hjälpfröknar. Gällande hela vår observation i årskurs 6 och frånvaron av många kontakter 

resonerar vi kring att läraren gav mycket tid till vissa av eleverna med skärskilda behov av 

stöd och på så vis fick de andra eleverna ”klara sig själva” eller hjälpa varandra, under 

observationen kunde vi se hur en del flickor agerade hjälpfröknar.         
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      Borisson-Fallgren (2003) beskriver hur pedagoger i första hand tänker hur regler ska bidra 

till elevernas socialiseringsprocess som att pojkar och flickor ska visa hänsyn och ta mer eget 

ansvar. Samtidigt kan ett genusmönster som tolkar och tar för givet att flickor är de tysta och 

lugna leda till att reglerna uppfattas som om de är gjorda för endast pojkarna. Detta genererar 

i en förstärkning av genusmönstret (a.a.). I våra observationer skönjade vi ett tydligt 

genusmönster exempelvis i årskurs 6 då kontakter från läraren gällande ordning endast var 

riktad till pojkarna i klassen. Det var endast pojkarna som fick tillsägelser av läraren. Detta 

kan vi koppla till enkätundersökningen i årskurs 6 där merparten av flickorna menar att det är 

pojkarna som blir mest tillsagda, samtidigt som majoriteten av pojkarna svarade att det var 

lika mycket tillsägelser till båda könen. Wester (2008) menar att angående ordning i skolan 

har kön en betydande roll, då just pojkar beskrivs som de som uppför sig störande. Hon menar 

att pojkar både nästan förväntas och ursäktas för detta ”störande” beteende. Lärarnas och 

elevernas retorik kring ordningskapandet påverkar och förstärker detta beteende i allra högsta 

grad. Med att inta detta förhållningssätt till acceptabel ordning i klassrummet återskapas de 

könsmönster som läroplanen ska motverka (a.a.).  I vår enkätundersökning i årskurs 6 var det 

just detta som kunde skönjas, att det var flest pojkar som blir tillsagda gällande ordningen i 

klassrummet. Intressant är, utifrån enkätresultaten, att den största delen av pojkarna anser att 

det är lika mycket tillsägelser om ordning till pojkar som till flickor medan majoriteten av 

flickorna och en liten del av pojkarna säger att det är mest tillsägelser riktade till pojkarna i 

klassrummet.  

      Svaleryd (2003) påpekar att det som människor förväntar sig och vilka normer de har 

brukar bli till en kollektiv uppfattning som exempelvis på en skola. I detta fall kan det vara så 

att pojkarna får flest tillsägelser men är inte medvetna eller bryr sig inte om det eftersom att 

det är ”så det ska vara” enligt manlig norm. Pojkarna ska ta för sig och vara mer framåt än 

tjejerna i klassrummet. Enligt Odenbring (2010) skapas könskategoriseringar av människors 

antaganden och samtal om vad som är manlig och kvinnlig norm. Dessa kategoriseringar 

genererar i vissa utpekanden i anknytning till kön och i sin tur leder detta till att pedagogerna 

tillskriver eleverna olika egenskaper (a.a.). Vi menar alltså att så kan det mycket väl vara att 

flickorna svarar att det är pojkarna som får mest tillsägelser av läraren gällande ordning i 

klassrummet eftersom att det är den jargongen och den jämställdhetssynen som finns i skolan 

som då påverkar elevernas syn. Samtidigt kan detta vara samma anledning till varför pojkarna 

svarar att det inte är dem som får mest tillsägelser angående ordningen i klassrummet för att 

de inte upplever det så eller för att det har alltid varit så att pojkar får mer tillsägelser, enligt 

manlig norm i alla tidsepoker. 
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      Svaleryd (2003) nämner hur människan generaliserar pojkars och flickors egenskaper som 

att pojkar är dominanta och kräver uppmärksamhet medan flickor är snälla och ska vara 

hjälpsamma. Denna generalisering benämns som pojk- eller flickkultur enligt forskningen.  

Borisson-Fallgren (2003) beskriver att reglerna om ordning bryts oftare av pojkarna. Därav 

får pojkarna den mesta uppmärksamheten och kontakten av läraren i klassrummet. Flickorna 

vill vara till lags och sitter tysta så kontakten mellan läraren och flickorna blir mer sporadiska 

och på detta sätt förstärks genusmönster. Vid våra observationer kan man se liknande mönster 

till det som Borisson-Fallgren menar. Med kategorin ordning menar vi då eleven, flicka eller 

pojke, blir tillsagd av läraren gällande ordning i klassrummet. Skillnaden på flickor och 

pojkar gällande ordning i klassrummet var mest olik i årskurs 6 där det endast var pojkar som 

fick tillsägelse och i årskurs 5 var de flesta kontakter mellan pojkar och läraren. Lärare B 

beskriver hur hon upplever att tjejerna hellre slår sig tillbaka och låter killarna prata för det är 

oftast dem som pratar spontant i klassrummet. Hon har ibland valt att dela in klassen i pojk- 

och flickgrupper vilket hon kände gav tjejerna en möjlighet och styrka att känna att de också 

kan och har rätt svar. Lärare B menar att flickorna är lite mer rädda för att säga- och göra fel 

än vad killarna är.  

      Tallberg Broman (2002) beskriver svårigheter kring att tala om kön och genusperspektiv. 

Hon menar att när vi talar om dessa frågor så handlar det om var och en av oss och då är det 

lätt att känna sig utpekad och beskylld, därav kan frågor av denna art leda till ett avvisande, 

att människor väljer att inte svara på dessa frågor. Det kan också vara möjligt att det är så 

eleverna har tyckt och tänkt gällande enkätfrågorna eftersom vissa elever i årskurs 5 valde att 

inte deltaga och resterande eleverna kryssade i JA på samtliga frågor eftersom att de ville göra 

läraren och oss till lags. Vi menar att genom att avvisa och inte ta till sig frågor gällande 

jämställdhet och genus så skapas och förstärks genusmönster. Enligt DEJA 

(Utbildningsdepartementet, 2010) är det av stor vikt att arbetet med jämställdhet ständigt 

aktualiseras och uppmärksammas eftersom det ska omsättas i den vardagliga praktiken i 

skolan. De menar att jämställdhet inte bara uppkommer och att det sedan förblir jämställt i 

skolan utan att jämställdhet är något som man kontinuerligt måste arbeta med och för (a.a.). 

      I vår enkätstudie i årskurs 6 fick eleverna svara på ett påstående: Flickor och pojkar blir 

lika mycket tillsagda om ordningen i klassrummet. Detta var ett påstående som eleverna 

kunde svara ja eller nej på och det fanns även en följdfråga: Om du svarat nej vilka blir mest 

tillsagda? Av de flickor som svarat nej så skrev alla att de var killarna/pojkarna som blir mest 

tillsagda. 
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Killarna för dom pratar mest. flicka årskurs 6. 

 

Av de pojkar som svarade nej så kommenterade de att det var pojkarna som blir mest 

tillsagda. 

 

Killar, men det är bra, killar pratar för mycket (vissa, inte jag). Pojke årskurs 6.  

De pojkarna som är stökiga och bråkiga = inte jag. Pojke årskurs 6. 

 

Genom att titta på dessa citat som en flicka och två pojkar skrivit så uppfattar vi det som att de 

tar det förgivet att det är såhär, det vill säga att det är pojkar som pratar mest och är stökiga i 

klassrummet och de verkar som att detta är en självklarhet att det ska vara så eller brukar vara 

så i generella termer. Vi ser ju det som om de två kommentarerna från pojkarna är från lugna 

pojkar som talar om ”den stora gruppen pojkar” som alltid är stökiga då de beskriver det som 

dem andra pojkarna och vill inte förknippas med dessa pojkar. I vår enkätundersökning så 

ställde vi frågan om både flickor och pojkar får lika mycket uppmärksamhet då hade en av 

flickorna svarat nej och också skrivit; 

 

om tex jag gungar på stolen så säger vissa int till mig men om killen brevid 

också gör det säger de bara till han!  Flicka årskurs 6. 

 

Detta citat påvisar det genusmönstret som finns i deras klassrum enligt denna flicka.  

Vår preciserade frågeställning handlade just om hur jämställdhet tar sig i uttryck i 

undervisningen och hur eleverna och lärarna uppfattar jämställdhet. Jämställdhet tar sig i olika 

uttryck beroende på vad det innebär för varje individ. 
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6. SLUTSATSER OCH FORTSATT FORSKNING  

Under denna rubrik presenteras våra huvudsakliga slutsatser utifrån analysen och 

diskussionen som besvarar vår frågeställning, samt förslag på nya forskningsområden inom 

ämnet jämställdhet.  

6.1Slutsats 

Vår frågeställning är; Hur uppfattar lärare och elever jämställdhet i sitt klassrum? Vi insåg 

att denna fråga var svår att besvara utifrån de olika undersökningarna vi gjorde. Detta 

eftersom vi upptäckte att beroende på i vilken kontext och på vilket sätt man studerar denna 

fråga så fick vi olika svar och svaren varierade från individ till individ. Hur man upplever 

jämställdhet i ett klassrum beror på vad man har för kunskaper om vad jämställdhet är och 

vilka genusmönster som bildats i klassrummet. Detta styrks av fenomenografin som menar 

just att ett fenomen uppfattas på olika sätt av olika personer beroende på vilken erfarenhet och 

kunskap de har av fenomenet. För att förtydliga än mera så blir fenomenet för de som 

medverkat i denna studie, eleverna och lärarna, just jämställdhet. Vårt fenomen var att studera 

lärare och elevers uppfattning av jämställdhet.  

      Det som ses som jämställt för en individ kan ses som icke jämställt för en annan individ 

oavsett könstillhörighet. Beroende på vilka frågor som ställs och hur dessa uttrycks så blir de 

besvarade på olika sätt och av olika anledningar. Kanske om vi använt oss av videoinspelning 

under en vecka hade genusmönstren i klassrummen tydliggjorts eller påvisats vara icke 

existerande.  

      I intervjuerna var lärarnas ambitioner att det skulle vara jämställt i klassrummet men de 

uttryckte samtidigt att det var svårt att veta om det verkligen var så. Vi ställer oss frågan hur 

jämställdheten tar sig i uttryck då lärarna beskrev jämställdhet som jämlikhet. Alltså blir 

också en viktig slutsats att lärare av idag måste vara pålästa om vad jämställdhet innebär och 

hur man på ett aktivt och medvetet sätt kan arbeta med jämställdhet. De bör också praktiskt 

kunna visa sitt jämställdhetstänk och agerande för eleverna då det tydligt framgår att lärarnas 

agerande påverkar att genusmönster bildas och förstärks enligt tidigare forskning.  

      En annan viktig slutsats är när eleverna yttrar sig i generella termer så upplever de 

klassrummet som jämställt men när frågorna gick in än mera på situationer som kunde uppstå 

i skolan så visade detta att eleverna upplevde saker som inte var jämställda som exempelvis 

gällande ordningen i klassrummet.      

      Ytterligare en intressant slutsats är hur eleverna och lärarna i vissa fall beskriver att de 

upplever att det är jämställt i klassrummet men att vi under observationerna och i delar av 
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enkäterna såg att det inte var så och det styrks också av litteraturen och tidigare forskning att 

det inte är jämställt i skolan idag. Kan det vara så att eleverna säger att det är jämställt trots att 

det inte är det eftersom att det är så som jämställdhet känns för dem att det ska vara olika för 

att det alltid har varit så? För dem är jämställdhet kanske inpräntat som ojämställdhet, tanken 

är både provocerande och spännande. Kanske dessa genusmönster som vi kunde skönja inte 

alltid uppmärksammas som ett ”problem” för dagens elever, flickor som pojkar, utan mer som 

ett faktum. 

      I undervisningen tar jämställdhet sig i uttryck främst då det gäller ordningsskapande 

eftersom att det är där vi i vårt resultat kunde skönja de tydligaste skillnaderna mellan könen. 

I en tid där allt mer ordningsskapande krävs i klassrummen så skapas och förstärks detta 

könsmönster.   

6.2 Nya forskningsområden 

Under arbetets gång med denna studie har ständigt nya frågor väckts och nya idéer på hur 

studien hade kunnat utvecklas och även förbättras. Några av de största frågorna som vi kände 

var lämpliga för fortsatt forskning inom ämnet jämställdhet är följande:    

 Hur upplever elever vad som är kvinnligt respektive manligt och hur påverkar detta 

deras jämställdhetssyn? 

 Påverkar lärarens kön elevernas syn på jämställdhet i klassrummet? 

 Påverkar lärarens jämställdhetssyn elevernas jämställdhetsperspektiv? 

 Eventuellt hur påverkas jämställdheten i klassrummet av elevernas bakgrund och 

hemmiljö?  
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Bilaga 1  
 

 

Observationsschema/avprickningsschema 

 

Innehåll Ordning Övrigt 

flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar 
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Bilaga 2  
 

Hej!  

Vi är två studenter från högskolan i Kristianstad som skriver en C-uppsats. Vårt valda ämne 

inriktar sig på jämställdhet i klassrummet.  

I denna studie vill vi undersöka hur pojkar och flickor upplever jämställdhet i klassrummet 

därför vill vi lämna ut enkäter till eleverna i ert barns klass, dessa enkäter är helt anonyma.  

Eftersom eleverna inte är myndiga så undrar vi om vi har er tillåtelse att göra denna 

undersökning med ert barn? Så här är enkäten utformad:  

 

Enkätens utformning: 

 

O  FLICKA                                                        O   POJKE                   ÅLDER_________ 

 

 

1. Pojkar och flickor får lika mycket uppmärksamhet av läraren. 

 

JA  O                    NEJ  O 

 

2. Pojkars och flickors åsikter är lika viktiga. 

 

JA  O                    NEJ  O 

 

3. Både pojkar och flickor brukar säga vad de tycker när vi diskuterar i klassen. 

 

JA  O                    NEJ  O 

 

Lämna tillbaka denna blankett senast måndag den 19/11 -12. 

 

 

Vårdnadshavare för___________________________________________________________ 

 

godkänner att eleven är med på denna enkätundersökning                   O 

 

godkänner inte att eleven är med på denna enkätundersökning           O 

 

Datum:_______________________ 

 

 

Vårdnadshavares underskrift:___________________________________________________ 

 

Tack på förhand! Med vänlig hälsning/ Wictoria Runesson & Malin Jönsson 



 59 

Bilaga 3  
Hej! Vi är två studenter från högskolan i Kristianstad som skriver en C-uppsats. Vårt valda 

ämne inriktar sig på jämställdhet i klassrummet. Om ni undrar något så är det bara att fråga 

oss. Det är frivilligt att vara med och dessa enkäter är helt anonyma. Ni får även läsa den 

färdiga uppsatsen om så önskas. Tack på förhand! Med vänlig hälsning/ Wictoria Runesson & 

Malin Jönsson.  

 

 

 

 

O   FLICKA                                                        O   POJKE                   ÅLDER_________ 

 

 

1. Pojkar och flickor får lika mycket uppmärksamhet av läraren. 

 

JA  O                    NEJ  O 

 

2. Pojkars och flickors åsikter är lika viktiga. 

 

JA  O                    NEJ  O 

 

3. Både pojkar och flickor brukar säga vad de tycker när vi diskuterar i klassen. 

 

JA  O                    NEJ  O 
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Bilaga 4 
 

Hej! Vi är två studenter från högskolan i Kristianstad som skriver en C-uppsats. Vårt valda 

ämne inriktar sig på jämställdhet i klassrummet. Om ni undrar något så är det bara att fråga 

oss. Det är frivilligt att vara med och dessa enkäter är helt anonyma. Tack på förhand! Med 

vänlig hälsning/ Wictoria Runesson & Malin Jönsson.  

 

FLICKA   O                                              POJKE   O                 ÅLDER_________ 

 

 

1. Pojkar och flickor får lika mycket uppmärksamhet av läraren. 

 

JA  O                    NEJ  O 

 

Om du svarat nej vilka får mest 

uppmärksamhet:_______________________________________ 

 

2. Pojkars och flickors åsikter är lika viktiga. 

 

JA  O                    NEJ  O 

 

3. Både pojkar och flickor brukar säga vad de tycker när vi diskuterar i klassen. 

 

JA  O                    NEJ  O 

 

 

4. Har du hört talas om ordet genus? 

 

JA  O                    NEJ  O 

 

 

5. Vet du vad genus betyder? 

 

Svar:_______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

6. Har du hört talas om ordet jämställdhet? 
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JA  O                    NEJ  O 

 

 

7. Vet du vad jämställdhet betyder? 

 

Svar:_______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

8. Säger du vad du tycker i en diskussion? 

 

Alltid   O Ofta   O Inte ofta   O Aldrig   O 

 

 

 

9. Får du hjälp under en lektion när du räcker upp handen?  

 

Alltid   O Ofta   O Inte ofta   O Aldrig   O 

 

 

 

10. Får du hjälp om du talar rakt ut utan att räcka upp handen? 

 

Alltid   O Ofta   O Inte ofta   O Aldrig   O 

 

 

 

11. Flickor och pojkar blir lika mycket tillsagda om ordningen i klassrummet 

 

JA  O                    NEJ  O              

 

Om du svarat nej vilka blir mest  

 

tillsagda:____________________________________________ 

 

 

Tack för dina svar  
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Bilaga 5  

 
Intervjufrågor till lärarna: 
 

1. Hur tolkar du begreppet genus? 

 

2. Om jag säger jämställdhet vad säger du då? 

 

3. Hur arbetar du för att få ett jämställt klimat i klassrummet? 

 

4. Märker du av att du ibland gör skillnad på pojkar och flickor i så fall hur?  

 

5. Tycker du, även om vi pratar i generella termer, att pojkar och flickor förhåller sig olika till 

skolarbetet och i så fall hur då?  

 

6. Har ni på denna skola uttryckligen arbetat med genus/jämställdhet? 

 

7. Har ni lyft jämställdhet eller genus tillsammans med barnen? 


