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Abstract 
I skolan har man med tidigare undersökningar fastställt att pojkar är det kön som dominerar lektio-
nerna och får både mer tid och mer uppmärksamhet än flickorna. Syftet med det här examensarbetet 
är att genom observationer och intervjuer undersöka viket kön som några utvalda lärare vänder sig 
till och med vilket budskap, för att vidare ställa detta i relation till lärarnas egna uppfattningar. Vad 
som generellt framkommit i vår undersökning är att det än idag är pojkarna som får majoriteten av 
lärarnas uppmärksamhet. Lärarna stärkte detta genom att bland annat beskriva pojkar och flickor 
väldigt skilt från varandra, där pojkarna tar för sig mer, både på gott och ont.   
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1. Inledning 
Skolan präglas av de styrdokument och lagar, som ligger till grund för hela verksamheten. Inom des-
sa förordningar berör man flertalet gånger begreppen kön och jämställdhet. Man kan exempelvis i 
skollagen läsa att; ” läraren skall se till att både pojkar och flickor får ett lika stort utrymme i under-
visningen.”1 Enligt tidigare undersökningar kring ämnet har det visat sig att det är pojkarna som 
dominerar lektionerna och får både mer tid och mer uppmärksamhet av lärare än flickor.2 Skolan 
skall främja arbetet för jämställdhet samt motverka traditionella könsmönster. 3

 

 Men är det verkligen 
så det ser ut i skolans värld? Behandlas pojkar och flickor på samma sätt i undervisningen? Genus 
och kön har alltid präglat skolans verksamhet, både genom historien och som vi tror, än idag. Efter-
som detta är ett ämne som fångat vårt intresse har vi valt att göra en egen undersökning där vi ob-
serverar och intervjuar några utvalda lärare, för att se vilka de vänder sig till i klassrummet, ur ett ge-
nusperspektiv. Vi har även valt att genom våra observationer undersöka med vilket budskap lärarna 
vänder sig till de olika könen.  

2. Syfte 
Vi vill i detta examensarbete undersöka vilka elever några utvalda lärare vänder sig till i klassrummet, 
ur ett genusperspektiv. Vi kommer även att undersöka med vilket budskap som lärarna vänder sig 
till flickor, pojkar samt gruppen.  
 
3. Frågeställningar 

• Får pojkar och flickor lika mycket interaktion med de undersökta lärarna i klassrummet?  
• Vilken typ av uppmärksamhet får pojkar, flickor samt gruppen i klassrummet, och på vems 

initiativ sker detta? 
• Kan man se någon skillnad mellan de undersökta lärarna, utifrån de resultat vi erhållit? 
• Hur väl stämmer lärarnas uppfattningar överens med vad vi sett under observationerna? 

 
4. Metod 
I denna forskningsstudie har vi valt att genomföra observationer och intervjuer med fokus på lärar-
nas interaktion med eleverna. Observation är dock den metod som vi främst har valt att lägga fokus 
på och därefter komplettera dessa studier med individuella intervjuer med lärarna. Då fyra stycken 
lärare deltagit i undersökningen har observationerna varit kvalitativa, vilka vi använt på ett kvantita-
tivt sätt då vi har fört protokoll på specifika ageranden. Observation som metod har fördelarna i vår 
studie då det är en bra metod när det handlar om att beskriva hur specifika företeelser ter sig i den 
dagliga interaktionen. Öhlander menar att via observationer kan man få kunskaper om saker som är 
självklara för de som observeras. Exempel på sådana kan vara handlingar som är ingrodda i kroppen 
och utförs automatiskt utan någon reflektion över hur och varför dessa utförs.4 Vi tror att observa-
tion är en god metod då man ska dra jämförelser för att belysa likheter och skillnader. Öhlander lyf-
ter även fram hur observation som metod kan ge forskare den kunskap som är så given och självklar 
för de observerade att de inte tänker på att uttrycka och berätta om det i andra situationer, t.ex. in-
tervjuer.5

                                                 
1 Skollagen 2.1§ 

 

2 Gannerud, E. (2001). Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv. Liber AB. Sid. 16 
3 Lpo 94 sid. 4, Lpf 94 sid. 4 
4 Öhlander, M. Deltagande observation. I Red. Kaijser, L., Öhlander, M. (1999). Etnologiskt fältarbete. Studentlitteratur: 
Lund. Sid. 75f 
5 Öhlander, M. (1999) Sid. 75 
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Att välja både observationer och intervjuer som metod är ett medvetet val för att belysa resultaten 
från två olika perspektiv. Observationerna syftade till att samla data om de undersökta lärarnas klass-
rumsinteraktion medan intervjuerna syftade till att fånga lärarnas subjektiva bild om densamma. Ob-
servation som metod, menar Öhlander utesluter människors intentioner med sina handlingar eller 
tolkningar av situationer. Vilket innebär att det i vissa fall är svårt att erhålla den information man 
söker, genom att enbart genomföra observationer, utan kompletterande intervjuer. Att vi valt att in-
tervjua lärarna utöver observationsstudierna, tror vi således kan öka vår förståelse för lärarnas hand-
lingar. Detta stödjer även Steinar Kvale då han menar att man genom ett samtal med undersök-
ningspersonen kan få en förståelse om dennes uppfattningar kring sin egen tillvaro.6 Steinar Kvale 
menar vidare att intervjuer kan bidra med viktig information och fungera som hjälpmedel.7

 

 Att bara 
använda sig av observation som metod tror vi skulle medföra att arbetet skulle sakna ett djup och en 
bredare förståelse.  

4.1. Urval 
För att få ett bredare urval har vi valt att genomföra våra studier på två olika skolor, i mellersta Sve-
rige. Skolorna benämns i arbetet som Skola 1 och Skola 2. Skola 1 är en jämställdhetsmärkt skola 
med årskurserna F-9. Våra studier har dock begränsats till årskurserna 7-9 där antalet elever är cirka 
250 stycken. Skola 2 är en gymnasieskola med cirka 400 elever. Att studien föll på en grundskola och 
en gymnasieskola beror på att vi tidigare haft kontakt med dessa skolor vilket gjorde att det föll sig 
naturligt att vi ville genomföra studierna på dessa.  
 
Antalet lärare som ingick i studien var totalt fyra stycken från två skolor. Med varje lärare genomför-
des två observationer samt en individuell intervju. På Skola 1 har vi slumpmässigt valt vilka klasser 
som skall ingå i observationerna, då vi menar att könsfördelningen i årskurserna 7-9 generellt är jämt 
fördelat. På Skola 2 har vi medvetet valt ut att följa två klasser där könsfördelningen är någorlunda 
jämn. Detta eftersom Skola 2 är en gymnasieskola och könsfördelningen kan skilja sig markant åt 
mellan de olika programmen. När vi valde vilka lärare vi skulle observera på Skola 1 var det de som 
frivilligt ville ställa upp på forskningsstudien som utsågs. Även på Skola 2 valdes pedagoger som var 
villiga att delta i undersökningen. Dock valde vi där att tillfråga enbart vissa lärare, som undervisade i 
de jämnt könsfördelade klasserna. Observationerna genomfördes inom ämnena Matematik, NO (na-
turorienterade ämnen), Religionskunskap, Samhällskunskap och Engelska. I studien deltog totalt fyra 
stycken lärare och 103 stycken elever. Bland eleverna som deltog var antalet pojkar 49 stycken och 
antalet flickor 54 stycken. De fyra lärare som deltog i undersökningen var alla kvinnor och hade ar-
betat inom yrket mellan 3 – 30 år. På Skola 1 genomfördes observationerna i totalt tre olika klasser. 
På Skola 2 genomfördes observationerna med två olika klasser. En viktig faktor att nämna är att 
tidsutrymmet för forskningsstudien har en avgörande betydelse för antalet lärare som observerades 
och intervjuades. Detta betyder följaktligen att vi inte på något sätt kan generalisera resultaten för 
hur det ter sig vara överlag på de två skolorna. 
 
4.2. Genomförande av observationer 
Observationstillfällena var totalt åtta stycken som genomfördes i fem olika klasser. Två veckors tid 
avsattes för empiriinsamlingen. Observationerna genomfördes vid olika tidpunkter under för- och 
eftermiddagarna beroende på när de observerade lärarna hade lektionerna. Observationernas längd 
var 60 minuter/styck, trots att en del lektioner pågick längre än så. Lektionernas upplägg skilde sig åt 
på så sätt att vissa lektioner hade mer genomgångar än andra. Detta var dock inget vi påverkade mer 
                                                 
6 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund. Sid. 18 
7 Ibid. Sid. 94 
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än att lärarna visste vilka två lektionstillfällen vi skulle observera. Innan observationstillfällena hade 
vi som observatörer enbart presenterat oss för eleverna, samt talat om att vi skulle observera läraren, 
utan att nämna vad som skulle observeras. Valet att inte berätta vad vi skulle observera beror på att 
vi i vår undersökning skulle fokusera på läraren som aktör och inte eleverna. Oscar Pripp belyser 
även detta i boken Etnologiskt fältarbete genom att skriva att risken för identifiering av undersöknings-
personer är låg då en offentlig tillställning observeras.8Lärarna var informerade om studiens syfte 
och hur vi skulle genomföra undersökningarna då dessa var undersökningspersonerna. Efter en 
mycket kort presentation har vi placerat ut oss på olika positioner i klassrummet för att utföra ob-
servationen. Vid observationerna samlade vi in data om lärarens interaktion med eleverna utifrån en 
observationsmall (se Bilaga 1). Mallen konstruerades mot bakgrund av de resultat som framkommit i 
tidigare studier. Vi valde att klassificera lärarens handlingar i sju kategorier: Ställer fråga, Svarar på 
fråga, Information, Tillsägelse, Beröm, Diskussion och Avbryter elev. Dessa sju kategorier valdes då 
vi inspirerades av undersökningar från tidigare forskning, där vi valde att använda liknande kategori-
er samt lägga till ytterligare några som vi själva skapat. För var och en av de sju kategorierna notera-
des även om handlingen tillkom på lärar- eller elevinitiativ samt om läraren vände sig till pojke, 
flicka, hela klassen, pojkgrupp, flickgrupp eller blandad grupp. Att vara två stycken vid observations-
tillfällena anser vi vara mycket positivt eftersom tillförlitligheten på så sätt ökar. Då vi valt att placera 
oss i bakgrunden vid observationstillfällen hoppas vi på att inte påverka klassrumsbeteendet bland 
varken elever eller lärare. Runa Patel och Bo Davidsson menar att man stör gruppens naturliga bete-
ende om man som observatör deltar i gruppen.9

 
  

4.3. Genomförande av intervjuer 
Eftersom varje lärare observerats vid två lektionstillfällen hade en tid bokats in för en enskild inter-
vju. Lärarna intervjuades i eget valt rum på skolan och under en tidsperiod på cirka 30 minuter. Att 
låta lärarna personligen välja var intervjun skulle äga rum anser vi var ett sätt att öka tryggheten hos 
dem som intervjuas då de får befinna sig på en bekant plats för dem. Vi gjorde valet att alla intervju-
er skulle bandas eftersom vi ansåg att fördelarna med detta övervägde. Vi som intervjuare kunde då 
fokusera på att verkligen lyssna och uppfatta vad som sägs utan att behöva tänka på skrivandet. De 
frågor som ställdes i intervjun (se bilaga 2) var utformade utifrån det observationsunderlag som vi 
framställt. Vi strävade efter att formulera frågor som var enkla att förstå. Intervjun bestod av struk-
turerade och ostrukturerade frågor. Detta innebär att vi på förhand formulerat frågor men samtidigt 
lämnat utrymme för ett öppet samtal. Vi tror att om en intervju enbart bygger på en viss typ av frå-
gor kan detta vara en nackdel. Att t.ex. enbart bygga upp en intervju på strukturerade frågor kan or-
saka att intervjuaren glömmer bort att verkligen lyssna på de svar som ges och följa upp med möjliga 
följdfrågor. I samband med varje intervjus slutskede har vi försökt fråga om den intervjuade har nå-
got mer att tillägga som vi inte talat om ännu. Detta finner vi stöd för hos Eva Fägerborg som me-
nar att genom att fråga om den intervjuade vill tillägga någonting, har möjlighet att få den intervjua-
de att utveckla sina tankar.10

 

 Vi förklarade även ytterligare en gång för dem som intervjuades vad 
syftet var med studien samt hur det insamlade materialet skulle användas i fortsättningen.  

4.4. Vår roll som forskare 
Innan våra studier påbörjades skickades ett informationsbrev ut till de berörda lärarna (se Bilaga 3) 
som vi ville skulle medverka i undersökningen. Här framgick bland annat vad syftet med undersök-
ningen var och varför vi ansåg att studien var viktig. Det framgick även att deltagandet i undersök-

                                                 
8 Pripp, O. Reflektion och etik. I Red. Kaijser, L., Öhlander, M. (1999). Etnologiskt fältarbete. Sid. 53 
9 Patel, R.., Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Studentlitteratur. Sid. 94  
10 Kvale, S. (1997). Sid. 65 
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ningen var frivilligt och att deltagarna när som helst kunde dra sig ur. Vi var noga med att klargöra 
för både rektor och de berörda lärarna att undersökningen skulle inneha en hög konfidentialitet. 
Detta innebär att privata data som identifierar undersökningspersonerna inte kommer att redovisas i 
examensarbetet. Steinar Kvale menar att det är ett viktigt inslag att skydda undersökningspersoner-
nas privatliv genom att förändra namn och identifierade drag då undersökningar redovisas.11

 
 

Öhlander menar att observatören ska ha klart för sig vad denne ska vara uppmärksam på för att 
kunna hitta sådant som talar för och emot ställda hypoteser.12 Vi har därför varit noga med att vid 
observationerna tydligt veta vilken typ av information som är nödvändig för vårt arbete, för att ut-
ifrån detta kunna veta vad som ska observeras. Hur anteckningarna utförts är bland annat beroende 
av arbetets frågeställningar. I vårt fall är anteckningarna empiriska och reflekterande. Empirisk inne-
bär att vi antecknar uppräkningar, summeringar av deltagarna och vad de gör. Att anteckningarna är 
reflekterande innebär att tankar och frågor skrivs ned, vilka föds under observationens genomföran-
de.13

 
  

Vår förhoppning under intervjutillfällena lärarna har varit att bland annat skapa en trygghet hos dem 
som intervjuas för att de inte ska uppleva intervjun som obehaglig. Steinar Kvale skriver att intervju-
aren behöver bygga upp en atmosfär där den som intervjuas känner sig trygg nog för att tala fritt om 
sina upplevelser.14

 

 För att sträva mot detta har vi innan intervjun, i samband med informationsbrev 
samt via en dialog informerat de intervjuade. Där har vi kort berättat om studiens syfte, både vad 
gäller observationer och intervju, och användningen av bandspelare. Även utrymme för egna frågor 
och funderingar från de intervjuades sida har getts innan, samt efter intervjun. Vi har strävat efter att 
framställa våra frågor så att de i samband med intervjusituationen ska vara lättare att erhålla sponta-
na svar. Liksom att ha en viss struktur på frågorna för att behandlingen av intervjun i bearbetningen 
och analysen ska vara lättare.  

4.5. Tillförlitlighet 
Eva Fägerborg menar att den intervjuade som är medveten om den osynliga publiken kan välja att 
framhäva, nedtona eller undvika att besvara vissa frågor eller välja att formulera sig på ett visst sätt.15

 

 
Då lärarna i vår studie var informerade om studiens syfte är detta något som skulle kunna påverka 
tillförlitligheten. Det finns en risk att lärarna svarade på ett sätt som lät bra men som de kanske inte 
förknippade med sig personligen. Vi tror dock att, genom att skapa en trygghetskänsla hos de inter-
vjuade kan bidra till att svaren vi erhåller är personliga och spontana.   

Att vi varit två stycken under både observationerna och intervjuerna menar vi ökar studiens tillförlit-
lighet. Att vara ensam tror vi kan bidra till att man missar något som skulle kunna vara viktigt. I valet 
att redovisa vår empiri både genom att använda flytande text, tabeller och diagram tror vi är positivt 
eftersom vi på det sättet lyfter fram resultaten ur olika perspektiv. I våra roller som observatörer och 
intervjuare anser vi att vi tog hänsyn till flera aspekter för att öka tillförlitligheten. Att vi vetat vilken 
information som ska samlas samt vilket förhållningssätt vi haft i samband med observationerna och 
intervjuerna.  
 

                                                 
11 Kvale, S. (1997) Sid. 109 
12 Öhlander, M. Deltagande observation. I Red. Kaijser, L., Öhlander, M. (1999). Sid. 79 
13 Öhlander, M. Deltagande observation. I Red. Kaijser, L., Öhlander, M. (1999). Sid. 75f 
14 Kvale, S. (1997). Sid. 118 
15 Fägerborg, E. Intervjuer. I Red. Kaijser, L., Öhlander, M. (1999). Etnologiskt fältarbete. Studentlitteratur: Lund. Sid. 58 
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Något som kan ha fungerat som nackdel i studiens tillförlitlighet är att vi inte har mycket erfarenhe-
ter som observatörer eller intervjuare, därför hade en provobservation och provintervju varit att fö-
redra. Vi menar dock att valet att använda oss av både observation och intervju som metod kan ha 
vägt upp denna brist. Om vi skulle missat något under observationerna kunde vi fortfarande upp-
märksamma information under de kompletterade intervjuerna.  
 
5. Tidigare forskning 
De tidigaste observationerna som gjorts inom klassrumsbeteende går tillbaka till 1910-talet och 
genomfördes i USA. Här framkom det bland annat en mycket stor variation i olika lärares interak-
tion med eleverna. Bland annat visades det att några elever fick mycket uppmärksamhet medan 
andra hamnade i skymundan och glömdes bort. Detta utfall ansåg man dock inte vara alltför över-
raskande utan det som förvånande var att lärarna själva trodde att de fördelat uppmärksamheten 
jämnt mellan eleverna. I Sverige var det först på 1960-talet som de första klassrumsforskningarna 
ägde rum.16 Gunilla Molloy menade på 1990-talet att viss traditionell könsrollsuppfattning och me-
todik, som var framstående under 1800-talets mitt, levde kvar i klassrummet.17

 
  

5.1. Styrdokumenten som en utgångspunkt i arbetet med jämställdhet  
Majoriteten av skolans dokument och lagar berör i någon form jämställdhet mellan pojkar och flick-
or. Eftersom dessa dokument är lärares utgångspunkter vid sitt arbete på skolan kan det ses som vik-
tigt att lyfta fram dessa. Således följer nedan korta utdrag ur dokumenten. 
 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) samt i läroplanen för de frivilliga skolfor-
merna (Lpf 94) framkommer som grundläggande värden att skolan skall gestalta och förmedla jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män.18 Där står även att skolan aktivt och medvetet skall främja kvin-
nors och mäns lika rätt och möjligheter. Här har skolan ett ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster och eleverna skall därför ges utrymme att prova och utveckla sin förmåga och sina in-
tressen oberoende av sitt kön.19

 
 

Under lärarnas riktlinjer i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) kan man läsa att 
läraren skall se till att både pojkar och flickor får ett lika stort utrymme i undervisningen.20 På mot-
svarande sätt menar man i läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) att läraren skall se till att 
undervisningens upplägg speglar både manliga och kvinnliga perspektiv.21

 
 

I skollagen 2.1.§står det att skolans verksamhet skall främja jämställdhet mellan könen.22 Barn och 
elevskyddslagen 1 § framhåller att man skall främja barns och elevers lika rättigheter samt motverka 
diskriminering p.g.a. kön.23 I likabehandlingsplanen 9 § kan man läsa att både huvudman, rektor och 
annan personal (lärare) inte får missgynna elever genom att behandla denne sämre än någon annan 
elev ifall missgynnandet har samband med bl.a. kön.24

 
  

                                                 
16 Granström, K., Einarsson, C. (1995). Forskning om liv och arbete i svenska klassrum – en översikt. Skolverket. Sid. 7 
17 Molloy, G. (1992). God morgon fröken – ett samtal om makt, kön och lärarprofessionalism. Almqvist & Wiksell förlag. Sid. 39 
18 Lpo 94 sid. 3, Lpf 94 sid. 3 
19 Lpo 94 sid. 4, Lpf 94 sid. 4 
20 Lpo 94 sid. 13 
21 Lpo 94 sid. 12 
22 Skollagen 2.1§ 
23 Barn och elevskyddslagen 1§ 
24 Likabehandlingsplan 9 § 
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5.2. Fördelningen av lärarnas interaktion mellan pojkar och flickor 
Pojkars och flickors talutrymme är en faktor att beröra i klassrumsundervisningen för att bland annat 
reflektera kring lärarens medvetna agerande om den uppmärksamhet som fördelas mellan pojkar och 
flickor. Flera undersökningar har gjorts inom skolan om hur fördelningen ser ut i klassrummen, 
vem/vilka av pojkarna och flickorna som tar och erhåller mest talutrymme. Ann Steenberg lyfter 
fram i sin bok Pojkar och flickor i samma skola hur lärarna ger pojkarna mer talutrymme än flickorna. 
Författaren menar dock att detta inte är konstigt då pojkarna överlag tar och kräver mer uppmärk-
samhet än flickor. En tolkning Ann Steenberg har gjort, med detta som utgångspunkt, är att lärare, 
oavsett kön uppfattar pojkar och flickor som olika och behandlar således de båda könen utifrån det-
ta. En följd av detta blir att lärare omedvetet bekräftar samhällets givna könsmönster och reproduce-
rar dessa kontinuerligt. 25 Gunilla Molloy menar att lärarna ofta konstaterar att pojkar talar mer än 
flickor i klassrummet. Hon ställer sig själv frågan om detta konstaterande är någonting som vi redan 
vet och därmed också förväntar oss. Således skulle detta innebära att vi reproducerar redan givna 
föreställningar om pojkar och flickor istället för att reflektera över dem. Skolan blir således en insti-
tution där man stödjer den socialisering om manligt respektive kvinnligt som samhället är uppbyggt 
av.26

 
  

Einarsson och Hultman skriver i sin bok God morgon pojkar och flickor att läraren själv talar den största 
delen av lektionstiden. De talar om den så kallade ”Tvåtredjedelsregeln” vilken menar att läraren står 
för två tredjedelar av det som sägs på offentlig nivå under en lektion. Offentlig nivå står för det som 
säg offentligt i klassrummet, och innefattar inte privata samtal, t.ex. när lärare enskilt går undan och 
pratar med en elev. Av den tredjedel som återstår efter att läraren pratat fördelas två tredjedelar till 
pojkarna och en tredjedel till flickorna. En tredjedel av en tredjedel är en niondel och detta är en ni-
ondel av allt tal som utspelar sig under en lektion. Sedan kan det tilläggas att en lektion inte endast 
består av tal utan även av t.ex. en del tyst arbete.27 Även Lisa Marklund och Lotta Snickare belyser 
att pojkarna talar dubbelt så mycket som flickorna. De menar, med tvåtredjedelsregeln som utgångs-
punkt, att detta generellt är det vanligaste mönstret för den offentliga kommunikationen som sker i 
klassrummet.28

Charlotta
 I den senare forskningen inom lärares och elevers interaktion i klassrummet som 

presenteras av  Einarsson belyses även där att pojkarna generellt dominerar i klassrummet 
då de kommunicerar mer med läraren, vilket i sin tur leder till att de erhåller mer uppmärksamhet 
från denne. Hon förtydligar dock att skillnaden i talutrymme inte är lika stor som tvåtredjedelsregeln 
menar. Istället visar hennes undersökning att pojkarna har 56 % och flickorna 44 % av interaktionen 
med lärarna. Hennes resonemang till detta är att det kan ha sitt ursprung i tidigare forskning som 
tydliggjort skillnader och således medvetandegjort lärarna.29 Vidare visar Charlotta Einarssons studie 
bland högstadieelever att det finns en generell skillnad mellan de båda könen, där pojkar oftare tar 
initiativet till kommunikation med kvinnliga lärare än vad flickor gör. Lärare initierar även fler kon-
takter med pojkarna.30 Författaren menar att lärarens handlande återspeglas i elevernas sätt att agera. 
Detta innebär att om lärare oftare initierar kontakter med pojkarna, är det också pojkarna som initie-
rar flest kontakter med lärarna.31

 
 

 
                                                 
25 Steenberg, A. (1997). Flickor och pojkar i samma skola. Ekelunds förlag AB. Sid. 27 
26 Molloy, G. (1992). Sid. 88 
27 Einarsson, J., Hultman, T-G. (1984). Sid. 82  
28 Marklund, L., Snickare, L. (2005). Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra. Piratförlaget. Sid.30 
29 Einarsson, C. (2003). Sid. 69f 
30 Einarsson, C. (2003) Sid. 83f 
31 Ibid. Sid. 90 

http://www.ibl.liu.se/cs/charlottaeinarsson?l=sv&sc=true�
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5.3. Interaktioner på gott och ont 
Forskningsöversikter från klassrumsstudier visar att pojkar tar ordet och tillåts tala mer i klassrum-
met än flickor. Finnur Magnusson och Lars Plantin lyfter fram att om man vill att en skola ska vara 
en tillgänglig skola för elever är det viktigt att skolan studerar skolan med hänsyn på kön. Att man 
problematiserar de områden som hör samman med könen. Detta ser de som en nödvändighet för att 
man ska förstå hur könsskillnader skapas och förs vidare. 32 Elisabet Öhrn visar i samband med 
klassrumsstudier att pojkarna får mycket uppmärksamhet och att flickorna väntar på att få lärarens 
hjälp.33  Eva Gannerud belyser även hon att pojkar som grupp dominerar lektionerna och får mer tid 
och mer uppmärksamhet av lärare än flickor. Hon framhåller i samband med detta att skolans ge-
nussyn är av betydelse för lärarnas interaktion med eleverna. Att lärarna påverkas av de normer som 
råder på skolan och således överför dessa till eleverna i undervisningen. 34 Lisa Marklund och Lotta 
Snickare instämmer och lägger till att ju högre upp i åldrarna eleverna kommer, desto tydligare fram-
står det att pojkarna ges denna större uppmärksamhet.35

 
  

Elisabet Öhrn lyfter i en studie fram hur flickor ofta avbröts av läraren och istället bjöd in resten av 
klassen till diskussion. Pojkarna däremot fick tala så gott som utan några avbrott.36 Einarsson och 
Hultman visar i sina observationer att pojkarna står i centrum på gott och ont. De får både utskäll-
ningar och skratt av läraren, medan flickorna får lära sig att vara tålmodiga och vänta på sin tur. Re-
sonemanget fortsätter med att pojkarnas bus tar tid från undervisningen och energi utav läraren, lik-
som uppmärksamheten från de välanpassade som huvudsakligen är flickor. På detta sätt menar de 
att pojkarnas bus och uppståndelse i klassrummet ger dem bilder av att vara huvudpersonerna me-
dan flickorna vänjs vid att acceptera en mer undanskymd roll.37 Einarsson och Hultman anser att 
den enda sortens replikinitiativ som har jämn fördelning mellan könen är den när läraren fördelar 
ordet efter eget initiativ och inte tar hänsyn till elevernas vilja att komma till tals.38 Kjell Granström 
och Charlotta Einarsson lyfter fram att pojkarna inte bara ges större utrymme av lärarna i klassrum-
met utan även förser sig med mer utrymme än flickorna.39 Då Einarsson och Hultman genomförde 
undersökningar i flera skolor och klasser kunde de i slutskedet berätta att överlag gällde det att poj-
karna både kräver och får mer hjälp av läraren. Att de griper ordet oftare och på eget initiativ betyd-
ligt oftare än flickorna. Pojkarna får också fler och strängare tillrättavisningar.40 Elisabet Öhrn in-
stämmer i dessa uttalanden genom att styrka att pojkarna tillrättavisas oftare för sitt uppträdande och 
möter ett antal negativa reaktioner på sättet de agerar i klassrummet. Hon resonerar dock att oavsett 
typen av kritik som pojkarna får, positiv eller negativ, lär man både pojkarna och flickorna vilka som 
är klassrummets huvudpersoner.41

                                                 
32 Magnusson, F., Plantin, L. (2004). Sid. 172 

 Elisabet Öhrn fortsätter resonemanget med att redogöra för att 
det finns en risk att lärarna ibland undviker att tillrättavisa flickor med anledningen att de saknar 
strategier för sättet att handskas med dem. Vid hennes observationsstudier noterades t.ex. att det 
uppstod flertal tillfällen när läraren valde att inte kommentera flickornas beteenden, trots att de var 
av det slaget som annars skulle tillrättavisas. Hon drog slutsatsen att det kan vara en möjlighet 
att ”bråkiga” pojkar i klassrummet, tillrättavisas oftare än ”bråkiga” flickor. Inte enbart för att pojkar 

33 Öhrn, E. (2002). Sid. 24f 
34 Gannerud, E. (2001). Sid. 16 
35 Marklund, L., Snickare, L. (2005). Sid. 34 
36 Öhrn, E. (2002). Sid. 25 
37 Einarsson, J., Hultman, T-G. (1984). Sid. 119 
38 Ibid. Sid. 181 
39 Granström, K., Einarsson, C. (1995). Sid. 47f 
40 Einarsson, J., Hultman, T-G. (1984). Sid 200f 
41 Öhrn, E. (1990). Könsmönster i klassrumsinteraktion. Vasastadens Bokbinderi AB. Sid. 50  
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stör mer i klassrummet utan också för att det är mindre jobbigt att tillrättavisa dem.42 Elisabet Öhrn 
redovisar i sin forskning hur pojkarna dominerar lärarkontakten genom att lärarna i större utsträck-
ning vänder sig till dem. Anledningen till pojkarnas lärarkontakter menar hon är att pojkarna själva, 
jämfört med flickorna, är mer utåtriktade och aktiva. De är bättre på att själva ta initiativ för att få 
uppmärksamhet av läraren. Hon fortsätter och menar att när pojkar vänder sig till läraren innebär 
det mer eller mindre att denne tvingas uppmärksamma dem både för tillrättavisningar och frågor. 43 
Else-Marie Staberg redovisar i sin avhandling att den egentliga skillnaden mellan pojkarna och flick-
orna i klassrumsundervisningen ligger i att pojkarna ger mer fria kommentarer utan att bli tillfrågade 
av läraren.44 Else-Marie Staberg framhåller vidare att för att pojkarna inte ska bli alltför dominerande 
och ha huvudrollen i klassrummet, riktar lärarna mest uppmärksamhet till dessa. Resonemanget följs 
upp med att detta får som konsekvens att flickorna, och de pojkar som inte är dominanta, får mind-
re uppmärksamhet.45

 
  

I boken Flickor och pojkar i samma skola menar Ann Steenberg att pojkar får både fler tillsägelser och 
replikskiften med lärarna. Man anser att det inte är så konstigt att pojkarna får mer uppmärksamhet 
då de både tar och kräver detta. Att pojkarna får fler replikskiften tror man kan bero på att de ofta 
kommer med invändningar, lustigheter, påståenden, utvikningar eller byter samtalsämnen.  I boken 
skriver författaren om en grupp flickor i dennes klass som ansåg att pojkarna fick både fler frågor 
och replikskiften med läraren och gjorde därför en egen undersökning i smyg. De räknade antalet 
gånger flickorna respektive pojkarna fick ordet och visade sedan resultatet för läraren. Läraren ansåg 
att flickorna måste ha räknat fel då denne trodde sig ha fördelat ordet lika, och bad därför även poj-
karna räkna under nästa lektion. Under denna lektion var läraren medveten om observationen och 
ansträngde sig därför för att fördela ordet lika mellan könen. Trots detta visade resultatet att pojkar-
na både fått och tagit sig fler tillfällen att tala. Efter detta gjorde läraren ett experiment med eleverna 
där pojkarna och flickorna fick räcka upp händerna och svara på varannan fråga. Under experimen-
tet hade pojkarna svårt att vänta på sin tur och protesterade genom att sucka högt och ta frågorna 
från flickorna. Resultatet av detta var att pojkarna kände sig orättvist behandlade när de ansåg att de 
fått för lite uppmärksamhet, medan flickorna kände sig pressade.46

 
   

5.4. Lärarnas generella uppfattningar om de olika könen 
Eva Gannerud menar att lärarnas uppfattningar visar att skolan ofta ses som en könsneutral institu-
tion. Att lärarna uppvisar ett tydligt motstånd mot att skolan skulle vara en plats där genus och 
könsmönster skapas samt upprätthålls.47 Detta uttalande styrks även av Lisa Marklund och Lotta 
Snickare som skriver att skolan förklaras vara könsneutral och att man inte skyltar med att skolsy-
stemet från början är uppbyggt med pojken som norm och flickan som utfyllnad.48 Kjell Granström 
och Charlotta Einarsson lyfter i sin översikt fram att lärare ofta uppfattar pojkar som mer störande 
än flickorna, och att detta för med sig att pojkarna får ta emot mer kritik och tillrättavisningar från 
läraren än flickorna.49

                                                 
42 Öhrn, E. (1990) Sid. 189 

 Einarsson och Hultman menar att lärarna, vid intervjuer, personligen förknip-
par flickelevrollen som harmonisk välanpassning i skolan och pojkelevrollen som utlevande och brå-

43 Ibid. Sid. 50f 
44 Granström, K. Einarsson, C. (1995). Sid. 41 
45 Ibid. Sid. 41 
46 Steenberg, A, (1997). Sid. 50f 
47 Gannerud, E. (2001). Sid. 17 
48 Marklund, L., Snickare, L. (2005). Sid. 30 
49 Granström, K. Einarsson, C. (1995). Sid. 43 
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kiga. 50 De menar att pojkarna även är stimmiga och okunniga om skolans kunskaper, medan flick-
orna är lugna och duktiga och att det är därför som pojkarna är mest synliga och får mer uppmärk-
samhet.51

 
  

Gunilla Molloy skriver att många lärare har fördomarna om att flickor är passiva och pojkar är aktiva. 
Lärarna argumenterar för denna uppfattning om pojkar och flickor som om detta var medfödda 
egenskaper, vilka skulle vara opåverkbara av t.ex. ett förändrat didaktiskt förhållningssätt eller en 
förändrad attityd hos läraren personligen. Hon tolkar detta som att det är vid sådana oreflekterade 
omdömen om pojkar och flickor som historiska tankar om kön reproduceras.52 Vidare menar Mol-
loy att det är först när vi har klart för oss vilka av könsteorierna, könen är lika, könen är olika eller 
könen är varandras komplement, som lärare inom yrket jobbar och som man även kan granska ef-
fekten av den könsteori man väljer att förmedla i klassrummet. Vad lärare uppfattar som ”manligt” 
respektive ”kvinnligt” blir också det som styr hur lärare indirekt kommer att bete sig gentemot ele-
verna.53 En del lärare protesterar enligt Molloy mot tanken att de skulle behandla sina elever utifrån 
könstillhörighet och menar att de behandlar alla eleverna lika. Dock ifrågasätter hon detta och ställer 
sig frågan, lika utifrån vad? Hon menar att man måste utgå från en norm då dessa uttalanden av lä-
rarna gjordes.54

 
  

Elisabet Öhrn framställer hur lärarnas egna beskrivningar tyder på att de i större utsträckning lägger 
märke till pojkar, medan det tar längre tid att uppfatta och identifiera flickorna. Resultatet utvecklas 
vidare med att lärare oftast pratar om pojkar som individer medan de uppfattar flickorna som en 
gemensam grupp eller ett kollektiv. Vidare anger lärarna främst tystnad i klassrummet som ett skäl till 
att vissa elever glöms bort. Detta kan således innebära att både pojkar och flickor riskerar att hamna 
i skymundan för att de är tystlåtna och tillbakadragna i klassrummet. 55 Lisa Marklund och Lotta 
Snickare framhåller att synen lärare har på pojkar och flickor skiljer sig markant. Medan lärare upp-
fattar flickor som tysta, tråkiga och ointressanta, uppfattas pojkarna som individer med tydliga per-
sonligheter.56 Att flickor ställer fler frågor, ber om mer hjälp och söker mer uppmärksamhet själva 
lyfter Elisabet Öhrn fram i sin bok. Pojkar får däremot mer uppmärksamhet från lärarna och är det 
kön som i mindre grad prioriterar skolarbetet. Flickor arbetar mer självständigt, lägger ner tid på 
skolarbetet och uppfattas som mer noggranna.57 Elisabet Öhrn menar att merparten av lärare säger 
sig inte behandla könen lika. Hon menade att pojkars stökighet, bristande uppmärksamhet och be-
hov av mer stöd för inlärningen sades innebära att de fick mer uppmärksamhet.58

 
  

 
 
 
 
 
 
                                                 
50 Einarsson, J., Hultman, T-G. (1984). Sid. 168 
51 Ibid. Sid. 202 
52 Molloy, G. (1992). Sid. 71 
53 Ibid. Sid. 47f 
54 Ibid. Sid. 72  
55 Öhrn (1990). Sid. 155-158 
56 Marklund, L., Snickare, L. (2005). Sid. 36 
57 Öhrn, E. (2002). Sid. 24 
58 Ibid. Sid. 24f 
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5.5. Teoribakgrundssammanfattning 
I både Lpo 94 samt Lpf 94 kan man läsa att skolan skall gestalta och förmedla jämställdhet mellan 
män och kvinnor.59 Skolan skall medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt samt motverka tradi-
tionella könsmönster vilket skall ge eleverna utrymme att prova och utveckla sina förmågor och in-
tressen oberoende av sitt kön.60 Läraren skall se till att både pojkar och flickor får ett lika stort ut-
rymme i undervisningen och se till att undervisningens upplägg speglar både manliga och kvinnliga 
perspektiv.61 Även i skollagen och elevskyddslagen nämner man jämställdhet då man menar att sko-
lans verksamhet skall främja jämställdhet mellan könen och att man skall främja barns och elevers 
lika rättigheter samt motverka diskriminering p.g.a. kön.62

 
 

Både Gunilla Molloy och Ann Steenberg menar att lärarna ger pojkarna mer talutrymme än flickorna 
och enligt Ann Steenberg är detta inte konstigt då pojkarna över lag tar och kräver mer uppmärk-
samhet än vad flickorna gör.63 Elisabet Öhrn och Gannerud skriver att pojkar som grupp dominerar 
lektionerna och får mer tid och mer uppmärksamhet av läraren.64 Lisa Marklund och Lotta Snickare 
menar att pojkarna talar dubbelt så mycket som flickorna.65 Elisabet Öhrn skriver i sina böcker att 
pojkar är bättre på att själva ta initiativ för att få uppmärksamhet av läraren. Denne redovisar också 
genom sin forskning att pojkarna även dominerar lärarkontakten genom att lärarna i större utsträck-
ning vänder sig till dem.66 Hon lyfter dock fram att flickor istället söker mer uppmärksamhet på egen 
hand än vad pojkar gör.67 Även Einarsson och Hultmans undersökningar visade att pojkarna överlag 
griper ordet oftare på eget initiativ än flickorna.68 Genom sina observationer kunde de också se att 
pojkarna står i centrum på både gott och ont. Med detta menar de att pojkarna får både utskällningar 
och skratt av läraren, där tillsägelserna är både fler till antalet och hårdare till sättet.69

     
  

Gunilla Molloy skriver att många lärare ser flickor som passiva och pojkar som aktiva70 vilket även 
Einarsson och Hultman kan styrka då de under intervjuer med lärare fått uttalanden om att pojkarna 
är både stimmiga, bråkiga och okunniga om skolans kunskaper, medan flickorna istället ses som lug-
na och duktiga.71 Även Lisa Marklund och Lotta Snickare håller med om detta då de menar att lärare 
uppfattar flickor som tysta, tråkiga och ointressanta, medan pojkarna ses som individer med tydliga 
personligheter.72 Enligt Elisabet Öhrn får pojkarna mer uppmärksamhet från lärarna och är det kön 
som i mindre grad prioriterar skolarbetet. Flickor är det kön som arbetar mer självständigt, lägger 
ner mer tid på skolarbetet och uppfattas som mer noggranna än pojkarna.73

 
  

 
 

                                                 
59 Lpo 94 Sid. 3, Lpf 94 Sid. 3 
60 Lpo 94 Sid. 4, Lpf 94 Sid. 4 
61Ibid. Sid. 12-13 
62 Skollagen 2.1§, Barn och elevskyddslagen 1§ 
63 Molloy, G. (1992). Sid. 88, Steenberg, A. (1997). Sid. 27 
64 Öhrn, E. (2002). Sid. 24f, Gannerud, E. (2001). Sid. 16 
65 Marklund, L., Snickare, L. (2005). Sid. 30 
66 Öhrn, E. (1990). Sid. 50f 
67 Öhrn, E. (2002). Sid. 24 
68 Einarsson, J., Hultman, T-G. (1984). Sid 200f 
69 Einarsson, J., Hultman, T-G. (1984). Sid. 119, 200f 
70 Molloy, G. (1992). Sid. 71 
71 Einarsson, J., Hultman, T-G. (1984). Sid. 168, 202 
72 Marklund, L., Snickare, L. (2005). Sid. 36 
73 Öhrn, E. (2002). Sid. 24 
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6. Resultat 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av de resultat våra undersökningar visat. Här ingår 
både resultaten från de observationerna som genomfördes samt resultaten från de intervjuade lärar-
na, på de två skilda skolorna. Resultaten har vi valt att presentera både i diagramform, tabellform 
och fortlöpande i texten. Den insamlade empirin kommer att presenteras i fyra olika resultatavsnitt. 
Det första åskådliggör en sammanställning av observationsresultaten från de skilda lärarna på varje 
skola. Detta då lärarna visade på olika resultat sinsemellan, vilket vi ville lyfta fram. Då vi även upp-
märksammade skillnader mellan olika lektioner hos en och samma lärare, valde vi att i det andra av-
snittet belysa detta med lättöverskådliga tabeller. I det tredje avsnittet har alla fyra lärares observa-
tionstillfällen slagits samman som ett gemensamt resultat för att få fram ett typ av medelvärde för 
samtliga lärares agerande. Intervjuerna som är ett komplement till observationsresultaten, har vi valt 
att presentera under ett enskilt avsnitt samt använda vid presentationerna av vissa diagram för att 
visa på hur någon/någras lärares kommentarer kunde se ut. Urvalsgrupperna redovisas i resultatet 
som P (pojke), F (flicka), Hk (hela klassen), Pg (Pojkgrupp), Fg (flickgrupp) samt Bg (blandad 
grupp). P och F står för endast en pojke eller en flicka. Pg och Fg står för en grupp, där mer än en 
pojke eller mer än en flicka ingår. Bg representerar en blandad grupp där både pojke och flicka ingår. 
Hur många pojkar respektive flickor som ingår har vi dock inte tagit hänsyn till. Alla tabeller och 
diagram har kommenterats, där vi beskriver vad de visar. Eftersom vi beskriver skillnader och likhe-
ter har vi valt att använda oss av procent för att det ska bli lättare för läsaren att förstå omfånget.  
 
6.1. Resultatavsnitt 1 - Lärares enskilda lektioner   
Med utgångspunkt i att varje lärare observerats vid två olika tillfällen redovisas här nedan dessa i ta-
bellform. I tabellerna har vi valt att endast redovisa det som är könsrelaterat, det vill säga pojke, 
flicka, pojkgrupp och flickgrupp. Hela klassen och blandad grupp har alltså uteslutits, då vi har som 
syfte att undersöka vilka elever (pojke eller flicka) lärare vänder sig till, ur ett genusperspektiv.     
 
6.1.1. Lärare 1 (Skola 1) 
 

Tabell 1. En sammanställning av den totala uppmärksamheten lärare 1 på Skola 1 gett eleverna. 

Lektion 1 Pojke Flicka  Pojkgrupp Flickgrupp 
Ställer fråga 41 - 1 - 
Svarar på fråga 24 13 3 - 
Information 26 5 4 - 
Tillsägelse 7 1 2 - 
Beröm 1 - 1 - 
Diskussion 13 1 - - 
Totalt 112 20 11 0 
     
Lektion 2     
Ställer fråga 15 9 7 3 
Svarar på fråga 30 12 6 3 
Information 22 7 10 9 
Tillsägelse 8 1 3 - 
Beröm - - - - 
Diskussion 3 4 - - 
Totalt 78 33 26 15 
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Tabellen visar att läraren vid det första lektionstillfället ägnar 78 % av uppmärksamheten åt pojkarna 
och 14 % åt flickorna. Gällande pojkgrupperna ägnar läraren i samband med första lektionstillfället 8 
% till dessa, medan flickgrupperna inte får någon uppmärksamhet alls. Antal elever i klassen vid det 
första lektionstillfället var 21 stycken, varav 12 stycken var pojkar och 9 stycken var flickor.     
 
Vid det andra lektionstillfället ägnar läraren 51 % åt pojkarna och 22 % åt flickorna. Pojkgrupperna 
får 17 % av lärarens uppmärksamhet och flickgrupperna 10 %. Vid detta lektionstillfälle var elevan-
talet 22 stycken, varav 12 stycken var pojkar och 10 stycken var flickor.  
 
6.1.2. Lärare 2 (Skola 1) 
 
Lektion 1 Pojke Flicka  Pojkgrupp Flickgrupp 
Ställer fråga 26 31 7 1 
Svarar på fråga 8 35 5 4 
Information 16 15 6 3 
Tillsägelse 6 2 - - 
Beröm 2 2 - - 
Diskussion 27 46 6 4 
Totalt 85 131 24 12 
     
Lektion 2     
Ställer fråga 21 20 5 6 
Svarar på fråga 26 13 2 - 
Information 15 13 3 9 
Tillsägelse 7 1 - - 
Beröm 1 1 1 - 
Diskussion 10 11 5 6 
Totalt 80 59 16 21 
Tabell 2. En sammanställning av den totala uppmärksamheten lärare 2 på Skola 1 gett eleverna. 
 
Ur tabellen kan vi utläsa att läraren, i samband med lektion 1, ägnar 34 % av uppmärksamheten åt 
pojkarna och 52 % åt flickorna. Pojkgrupperna fick 9 % av lärarens uppmärksamhet och flickgrup-
perna 5 %. I samband med detta observationstillfälle var antalet elever i klassen 15 stycken, där 8 
stycken var pojkar och 7 stycken var flickor. Under denna lektion höll eleverna på mycket med själv-
ständigt arbete vilket resulterade i att lärarens interaktion med eleverna bestod av att denne gick runt 
för att finnas till hands vid behov av hjälp. Eleverna hade bestämda platser i klassrummet, där poj-
karna var placerade längs sidorna och flickorna i mitten av rummet. 
 
Under lektion 2 ägnar läraren 45 % av uppmärksamheten åt pojkarna och 34 % åt flickorna. 9 % av 
uppmärksamheten får pojkgrupperna och 12 % får flickgrupperna. Vid det andra lektionstillfället var 
det 18 stycken elever närvarande, varav 8 stycken var pojkar och 10 stycken var flickor.  
 
6.1.3. Lärare 3 (Skola 2) 
 
Lektion 1 Pojke Flicka  Pojkgrupp Flickgrupp 
Ställer fråga 9 1 - 6 
Svarar på fråga 10 2 - - 
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Information 10 11 1 12 
Tillsägelse 3 1 - - 
Beröm 1 2 - 2 
Diskussion 4 2 - 5 
Totalt 37 19 1 25 
     
Lektion 2     
Ställer fråga 26 30 1 4 
Svarar på fråga 7 17 - - 
Information 23 26 - 1 
Tillsägelse - 1 - - 
Beröm - 2 - - 
Diskussion 9 6 - - 
Totalt 65 82 1 5 
Tabell 3. En sammanställning av den totala uppmärksamheten lärare 3 på Skola 2 gett eleverna. 
 
Ur tabellen kan vi se att läraren ägnar 45 % av uppmärksamheten åt pojkarna och 23 % åt flickorna. 
Pojkgrupperna får en uppmärksamhet på 1 % och flickgrupperna 31 %. Elevantalet på denna lärares 
första lektion var 18 stycken elever, där 8 stycken var pojkar och 10 stycken var flickor.  
 
Lärarens uppmärksamhet vid det andra lektionstillfället blev 42 % åt pojkarna och 54 % åt flickorna. 
Pojkgrupperna fick 1 % av lärarens uppmärksamhet och flickgrupperna 3 %. Antalet elever vid detta 
observationstillfälle var 14 stycken elever, där 6 stycken var pojkar och 8 stycken var flickor. I sam-
band med lektionen genomfördes en elevredovisning under största delen av tiden. Denna redovis-
ning utfördes av en tjejgrupp på sex flickor.  
 
6.1.4. Lärare 4 (Skola 2) 
 
Lektion 1 Pojke Flicka  Pojkgrupp Flickgrupp 
Ställer fråga 23 16 - 1 
Svarar på fråga 33 18 - 4 
Information 44 25 - 8 
Tillsägelse 1 1 - - 
Beröm 6 2 - 2 
Diskussion 16 13 4 1 
Totalt 123 75 4 16 
     
Lektion 2     
Ställer fråga 3 1 - - 
Svarar på fråga 13 2 - - 
Information 1 2 - - 
Tillsägelse - - - - 
Beröm - - - - 
Diskussion 1 - - - 
Totalt 18 5 0 0 
Tabell 4. En sammanställning av den totala uppmärksamheten lärare 4 på Skola 2 gett eleverna. 
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Tabell 4 visar att läraren, vid lektion 1, ägnar 56 % av uppmärksamheten åt pojkarna och 35 % åt 
flickorna. Vid samma lektionstillfälle fick pojkgrupperna fick 2 % och flickgrupperna 7 % av lärarens 
uppmärksamhet. 24 stycken elever var närvarande i samband med denna lektion, varav 9 stycken var 
pojkar och 15 stycken var flickor.  
 
I samband med lektion 2 gav läraren 78 % av uppmärksamheten åt pojkarna och 22 % åt flickorna. 
Lektion två utspelades samma dag och med samma klass som lektion ett vilket gjorde att elevantalet 
var oföränderligt. En aspekt att belysa när vi ser dessa stora skillnader mellan denna lärares interak-
tion från lektion 1 och lektion två är att lektion 2 var en elevstyrd lektion där läraren skulle ha en 
passiv roll.  
 
6.2. Resultatavsnitt 2 – Observationsresultat för de 4 lärarna 
I detta avsnitt kommer vi att presentera resultaten från de fyra lärarnas observationer. För varje lära-
re har vi valt att slå samman de båda observerade lektionerna i ett och samma diagram. Diagrammen 
visar antal, alltså hur många gånger läraren har ställt en fråga, svarat på en fråga, gett beröm eller till-
sägelse o.s.v. Valet att redovisa på följande sätt har sitt ursprung i att det kan förekomma skillnader 
mellan de fyra lärarna, vilket diagrammen i så fall tydligt kommer att visa.  
 
6.2.1. Ställer fråga 
När läraren ställer en fråga till klassen, en elev eller en mindre grupp elever, sker detta på lärarens 
eget initiativ. När läraren svarar på en fråga från eleven/eleverna genom att ställa en motfråga sker 
detta istället på elevens initiativ. 
 
Exempel på lärarens initiativ:     Exempel på elevens initiativ: 
– Är du klar med allting?     Eleven frågar:...? 
– Förstår du?       Läraren svarar: Hur tänker du då? 
– Är det någon mer som har något att tillägga? 
 

Figur 1. Lärare 1 ställer fråga till elev/elever             Figur 2. Lärare 2 ställer fråga till elev/elever  
på eget eller elevernas initiativ                        på eget eller elevernas initiativ  
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Figur 3. Lärare 3 ställer fråga till elev/elever                  Figur 4. Lärare 4 ställer fråga till elev/elever  
på eget eller elevernas initiativ.                    på eget eller elevernas initiativ. 
 
P = pojke, F = flicka, Hk = hela klassen, Pg = pojkgrupp, Fg = flickgrupp, Bg = blandad grupp 

 
I figur 1 kan vi utläsa att Lärare 1 ställer flest frågor till hela klassen på dennes eget initiativ. Ser man 
till grupperna pojke och flicka ställer läraren mycket fler frågor till pojkarna både när det gäller på 
dennes eget och elevernas initiativ. Någon betydlig skillnad mellan pojkgrupper och flickgrupper 
syns inte.  
 
Lärare 2 ställer även denne flest frågor till hela klassen och på eget initiativ. Vi kan även se att läraren 
på eget initiativ ställer nästan lika mycket frågor till pojke som till flicka. Däremot är skillnaden lite 
större när det gäller frågor ställda till pojke respektive flicka på elevernas initiativ, där flickorna får 
lite fler av dessa. Pojkgrupperna får fler frågor ställda av läraren på elevernas initiativ medan flick-
grupperna inte får några alls ställda på elevernas initiativ. Däremot får flickgrupperna fler ställda frå-
gor från läraren på lärarens eget initiativ än pojkgrupperna.  
 
Figur 3 visar att Lärare 3 ställer frågor till pojkar och flickor lika mycket, på eget initiativ. Frågor 
ställda av läraren på elevernas initiativ sker oftare till pojkar än till flickor. På eget initiativ ställer lära-
ren oftare frågor till flickgrupper än till pojkgrupper. Blandgrupper får fler frågor ställda av läraren 
på eget initiativ än pojkgrupper och flickgrupper får tillsammans.  
 
Lärare 4 ställer flest frågor på eget initiativ till hela klassen. Därefter får pojkarna flest frågor, på 
både lärarens och elevernas initiativ. Flickorna får färre frågor från läraren på dess eget initiativ än 
pojkarna, men dock är skillnaden inte markant.  
 
Under en intervju ansåg en lärare att denne ställde frågor till flickor och pojkar nästan varannan 
gång, men att pojkarna gärna svarar rätt ut trots att frågan riktats till en flicka. En annan lärare menar 
att då denne vill att en flicka ska svara ställs frågan direkt till flickan eftersom det oftast är pojkar 
som svarar när en fråga ställs till hela klassen.  
 

”Om jag vill att en flicka ska svara då blir det nog oftare att jag riktar mig direkt till henne. För att då vet jag att 
hon gör det. Men ställer jag frågan rakt ut då vet jag att ganska ofta så är det en kille som kommer att svara.” 
(Lärare 4)  

 
Som ett avslut på resonemanget talar samma lärare om att denne försöker fördela talutrymmet jämnt 
mellan könen, men kan tänka sig att det just i den här observerade klassen ställs fler frågor till flick-
orna, då det finns en pojke som tar väldigt mycket talutrymme. 
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6.2.2. Svarar på fråga 
När läraren svarar på en fråga som kommer från klassen, en elev eller en mindre grupp elever, sker 
detta på elevens initiativ. Om läraren ställer en fråga till eleven/eleverna som denne själv svarar på 
sker detta istället på lärarens eget initiativ.  
 
Exempel på lärarens initiativ:     Exempel på elevens initiativ: 
Läraren frågar: Har ni någon lektion efter denna? Eleven frågar:…? 
Läraren svarar: Nej just det, det är onsdag idag. Läraren svarar: Ja, det får ni. 
 
Läraren frågar: Skulle vi kunna göra så här?  Eleven frågar:…? 
Läraren svarar: Nej, oj, det funkade inte.  Läraren svarar: Nej, det sa jag inte. 
 
 

Figur 5. Lärare 1 svarar på fråga på eget eller                  Figur 6. Lärare 2 svarar på fråga på eget eller  
elevernas initiativ.                      elevernas initiativ.  
 

 
Figur 7. Lärare 3 svarar på fråga på eget eller Figur 8. Lärare 4 svarar på fråga på eget eller  
elevernas initiativ. elevernas initiativ.          

 
P = pojke, F = flicka, Hk = hela klassen, Pg = pojkgrupp, Fg = flickgrupp, Bg = blandad grupp 
 

Figur 5 visar att Lärare 1 nästan alltid svarar på frågor på elevernas initiativ. Läraren svarar på fler 
frågor från pojkar än flickor, skillnaden är mer än dubbelt så stor. Någon större skillnad mellan 
pojkgrupper respektive flickgrupper uppfattas inte.  
 
Ur figur 6 kan man uppfatta att Lärare 2 nästan alltid svarar på frågor på elevernas initiativ. Denna 
svarar på fler frågor från flickor än pojkar.  
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Lärare 3 svarar på lika många frågor från båda könen, på elevernas initiativ, vilket man kan se i figur 
7. 
 
I figur 8 kan vi se att alla svar sker på elevernas initiativ samt att läraren (Lärare 4) svarar på mer än 
dubbelt så många frågor från pojkar som flickor.   
 
Under intervjun sa Lärare 3 att pojkarna är det könet som ställer flest frågor och kommenterar.  
 
6.2.3. Information 
När läraren ger ut information till klassen, en elev eller en mindre grupp elever, sker detta på lärarens 
eget initiativ. Däremot när läraren svarar på en fråga som kommer från eleven/eleverna och utöver 
svaret bidrar med ytterligare information, sker detta på elevens initiativ. 
 
Exempel på lärarens initiativ:     Exempel på elevens initiativ: 
– Jag har bokat datorsalen.    Eleven frågar:…? 
– Jag kan ta med en film nästa gång.    Läraren svarar: Ja! Ni får dem efter  
– Du ser vad du ska göra på tavlan    rasten. 

 
Eleven frågar:…? 
Läraren svarar: Nej! Det behöver inte vara or-
dagrant.  
 

Figur 9. Lärare 1 delger elev/elever            Figur 10. Lärare 2 delger elev/elever 
information på eget eller elevernas initiativ.                    information på eget eller elevernas initiativ. 
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Figur 11. Lärare 3 delger elev/elever                   Figur 12. Lärare 4 delger elev/elever 
på eget eller elevernas initiativ.                    information på eget eller elevernas initiativ. 

   
P = pojke, F = flicka, Hk = hela klassen, Pg = pojkgrupp, Fg = flickgrupp, Bg = blandad grupp 
 

Lärare 1 delger majoriteten av informationen under observationstillfällena till hela klassen, och på 
sitt eget initiativ. När det gäller informationen ställd till pojke respektive flicka är fördelningen mel-
lan lärarens och elevernas initiativ ungefär lika. Dock delger läraren information till pojkarna fler 
gånger än till flickorna, både gällande information på eget samt på elevernas initiativ. Bland pojk-
grupperna och flickgrupperna är skillnaden oväsentlig.  
 
Ur figur 10 kan vi utläsa hur även Lärare 2 delger eleverna i helklass majoriteten information och 
detta på eget initiativ. Läraren ger nästan lika mycket information till pojke respektive flicka, även 
om det finns en ytterst liten skillnad gällande på vems initiativ detta sker. Bland pojkarna sker största 
informationsutbytet på elevernas initiativ, medan den bland flickorna främst sker på lärarens initiativ. 
En viss skillnad bland pojkgrupperna och flickgrupper förekommer där flickgrupperna får aningen 
mer information av läraren på elevernas initiativ.  
 
Lärare 3 ger mest information till flickorna på eget initiativ, däremot får pojkarna information fler 
gånger på elevernas initiativ. Läraren ger även hela klassen en hel del information på eget initiativ, 
dock inte lika mycket som till flickorna. Flickgrupperna får information fler gånger än pojkgrupperna 
som inte får någon alls, på lärarens initiativ.  
 
I figur 12 ser vi att läraren ger mest information till hela klassen och detta på eget initiativ. Pojkarna 
får information fler gånger än flickorna, på både lärarens och elevernas initiativ. Flickgrupperna får 
information fler gånger än pojkgrupperna som inte får någon alls, på lärarens initiativ. 
 
6.2.4. Tillsägelse 
När läraren ger klassen, en elev eller en mindre grupp elever en tillsägelse, utan att eleven/eleverna 
provocerar fram detta, sker tillsägelsen på lärarens eget initiativ. Om klassen, en elev eller en mindre 
grupp elever provocerar fram en tillsägelse från läraren sker detta istället på elevens initiativ. 
Exempel på tillsägelser: 
– Tyst! 
–  Hysch! 
–  (Säger elevens namn) 
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Figur 13. Lärare 1 tillrättavisar elev/elever på                   Figur 14. Lärare 2 tillrättavisar elev/elever på 
eget eller elevernas initiativ.                        eget eller elevernas initiativ.       
 

Figur 15. Lärare 3 tillrättavisar elev/elever               Figur 16. Lärare 4 tillrättavisar elev/elever 
på eget eller elevernas initiativ.                   på eget eller elevernas initiativ.  
 
P = pojke, F = flicka, Hk = hela klassen, Pg = pojkgrupp, Fg = flickgrupp, Bg = blandad grupp 
 

Ett tydligt resultat som framkommer i figurerna är att alla tillsägelser sker på elevernas initiativ. Lära-
re 1 ger flest antal tillsägelser till pojkarna, medan flickorna knappt får några alls. Hela klassen får 
även relativt många tillsägelser. När det gäller pojkgrupper och flickgrupper ser vi att pojkgrupperna 
får tillsägelser av läraren medan flickgrupperna inte får några alls.  
 
Lärare 2 ger även denna mycket fler tillsägelser till pojkarna än till flickorna, nästan fyra gånger så 
många. Även hela klassen får relativt många tillsägelser av läraren medan pojkgrupper, flickgrupper 
och blandade grupper inte får några alls. 
 
I figur 15 och 16 ser vi att dessa lärare ger färre tillsägelser till eleverna än Lärare 1 och Lärare 2. 
Några större skillnader på tillsägelser till pojkar, flickor och hela klassen ser man inte.  
 
Lärare 2 menar att flickorna inte alltid får tillsägelser fast de kanske borde. Denna fortsätter och me-
nar att man som lärare kan bli glad då flickor gör dumma saker, att man vill att de ska flippa ur och 
ta för sig mer. 
 
Lärare 3 tror sig inte göra skillnad på pojkar och flickor, men däremot uppfattar denna att det oftast 
är pojkarna som stör, vilket leder till att man säger till dem oftare.  
 

”En till aspekt man hade kunnat ha med är ju beröring (…) för det är ju ett av de instrument man har. Att ska-
pa en situation, antingen av disciplin eller förstår ni, när man inte kan skrika eller slå eller någonting, så kan man 
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ju genom att vara lite fysisk på annat sätt kunna korrigera. (…) Det kan bli som ett maktmedel, även om det 
inte är obehagligt så kan det bli väldigt starkt. Man bara lägger handen på, på axeln och tittar.”(Lärare 1) 

 
6.2.5. Beröm 
När läraren ger klassen, en elev eller en mindre grupp elever beröm, sker detta på elevens initiativ, då 
denne gjort något för att förtjäna berömmet.  
 
Exempel på beröm: 
– Bra. 
–  Smart. 
–  Vad duktiga ni är. 
 
 

Figur 17. Lärare 1 ger elev/elever beröm på eget                   Figur 18. Lärare 2 ger elev/elever beröm på  
eller elevernas initiativ.                             eget eller elevernas initiativ. 
 

Figur 19. Lärare 3 ger elev/elever beröm på eget               Figur 20. Lärare 4 ger elev/elever beröm på 
eller elevernas initiativ.                    eget eller elevernas initiativ.  
 
P = pojke, F = flicka, Hk = hela klassen, Pg = pojkgrupp, Fg = flickgrupp, Bg = blandad grupp 

 
Allt beröm som getts till eleverna har skett på elevernas initiativ. I figur 17kan man se att Lärare 1 
ger både pojkar och pojkgrupper lika mycket beröm medan flickor och flickgrupper inte får något 
alls.  
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I figur 18 finns en liten skillnad mellan pojke och flicka där läraren ger mer beröm till pojkar än 
flickor. Lärare 2 ger även lite beröm till hela klassen och pojkgrupper medan flickgrupperna helt ute-
sluts.  
 
Figur 19 visar att flickor och flickgrupper får mer beröm av läraren (Lärare 3), än pojkar och pojk-
grupper.  
 
Lärare 4 ger beröm fler gånger till pojkar än till flickor, däremot får flickgrupper mer beröm än pojk-
grupper då de inte fått något alls.  
 
Under en av intervjuerna framkom det att en lärare var medveten om att denna inte gav så mycket 
beröm till sina elever.  Denne menade att mängden beröm man ger till sina elever präglas av den mil-
jö man är uppvuxen och säger att så länge allt är bra är denna tyst och nöjd.  
 

”Jag kommer från (…) och där håller man inte på med sådant fjant, liksom berömmer och sådant utan 
där är man cool och tyst.” (Lärare 1) 

 
Lärare 2 påpekar att berömmet ligger fel då de elever som får många tillsägelser även får oerhört 
mycket beröm eftersom man som lärare vill kompensera för de tillsägelser man gett. Denne lyfter 
fram att de elever som sitter tysta och jobbar ofta glöms bort och får inte det beröm de förtjänar.  
 
6.2.6. Diskussion 
Under rubriken diskussion tillhör det som inte är frågor, svar på frågor eller information. (t.ex. upp-
maningar och egna tankar). Vid diskussionstillfällen mellan läraren och eleven/eleverna har det ofta 
förekommit frågor, svar och information. Dessa har då noterats under sina respektive rubriker och 
inte under rubriken diskussion. Skillnaden mellan en diskussion som sker på elevens initiativ och på 
lärarens initiativ är beroende på vem som startat diskussionen. Alltså vem som påkallat vem upp-
märksamheten. 
 
Exempel på diskussion: 
– Men om du gör såhär… 
–  Det tror jag kan bli svårt. 
–  Berätta hur du tänker! 
– Försök att tänka efter! 

 
Figur 21. Lärare 1diskuterar med elev/elever                  Figur 22. Lärare 2 diskuterar med elev/elever på eget 
på eget eller elevernas initiativ.                               på eget eller elevernas initiativ. 
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Figur 23. Lärare 3 diskuterar med elev/elever               Figur 24. Lärare 4 diskuterar med elev/elever 
på eget eller elevernas initiativ.                    på eget eller elevernas initiativ.  
 
P = pojke, F = flicka, Hk = hela klassen, Pg = pojkgrupp, Fg = flickgrupp, Bg = blandad grupp 
 

Lärare 1 diskuterar varje gång med eleverna på elevernas initiativ. Läraren diskuterar vid fler tillfällen 
med pojkar än med flickor. Viss diskussion för läraren även med hela klassen, men någon diskussion 
med pojkgrupper eller flickgrupper förekommer inte.        
 
Majoriteten av diskussionstillfällena med Lärare 2 sker på elevernas initiativ. Denne diskuterar vid 
fler tillfällen med flickor än med pojkar. Inom hela klassen förekommer nästan inga diskussioner, 
men däremot förekommer vissa diskussionstillfällen bland pojkgrupper, flickgrupper och blandade 
grupper.  
 
Figur 23 visar att läraren diskuterar mer med pojkarna än med flickorna på elevens initiativ. Dock 
startar läraren fler diskussioner med flickgrupper än med pojkgrupper som inte får någon diskus-
sionstid alls.  
 
I figur 24 ser vi även här att läraren diskuterar mer med pojkarna än med flickorna. Läraren startar 
diskussioner lika många gånger med hela klassen som med pojkgrupper. Däremot sker väldigt få dis-
kussioner med flickgrupperna och då endast på elevernas initiativ.  
 
6.2.7. Avbryter elev 
Denna rubrik har vi definierat som att läraren på något sätt avbryter en elev som talar. Detta redovi-
sas dock inte i något diagram då ingen av de fyra lärarna vid något av observationstillfällena avbröt 
några elever.  
 
 
6.3. Resultatavsnitt 3 – Sammanställning av alla lärares observationer  
I det här avsnittet kommer alla lärares gemensamma resultat att belysas. Varje kategori redovisas ge-
nom ett enskilt diagram, där alla lärares observationstillfällen sammanställts. Även här visar dia-
grammen antal. 
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  Figur 25. De fyra lärarna ställer fråga till elev/elever 
  på eget eller elevernas initiativ.  
 
P = pojke, F = flicka, Hk = hela klassen, Pg = pojkgrupp, Fg = flickgrupp, Bg = blandad grupp 
 
I diagrammet ovan kan vi se att lärarna ställer flest frågor på sitt eget initiativ till hela klassen (24 %). 
Pojkarna får 18 % av lärarnas frågor, medan flickorna får 12 %, på lärarnas initiativ. Även på elever-
nas initiativ får pojkarna fler frågor, där pojkarna får 17 % och flickorna får 11 %. Flickgrupperna får 
fler frågor på lärarnas initiativ än vad pojkgrupperna får, medan pojkgrupperna tar fler på sitt initia-
tiv.  
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 Figur 26. De fyra lärarna svarar på fråga till elev/ 
 elever på eget eller elevernas initiativ.   
 
P = pojke, F = flicka, Hk = hela klassen, Pg = pojkgrupp, Fg = flickgrupp, Bg = blandad grupp 
 
I figur 26 kan vi se att av alla frågor som lärarna under de observerade lektionerna svarar på är 50 % 
av dessa frågor ställda av pojkar, medan 34 % av frågorna som lärarna svarat på är ställda av flickor. 
Mellan pojkgrupperna och flickgrupperna finns inga tydliga skillnader. 
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  Figur 27. De fyra lärarna delger elev/elever 
  information på eget eller elevernas initiativ.  
 
P = pojke, F = flicka, Hk = hela klassen, Pg = pojkgrupp, Fg = flickgrupp, Bg = blandad grupp 

 
Av all information som lärarna delger eleverna på eget initiativ är 32 % till hela klassen. På lärarnas 
egna initiativ får pojkarna och flickorna ungefär lika mycket information, däremot får pojkarna in-
formation fler gånger än flickorna på elevernas initiativ. Flickgrupperna ges dubbelt så ofta informa-
tion på lärarnas initiativ som pojkgrupperna.   
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  Figur 28. De fyra lärarna tillrättavisar elev/elever 
  på eget eller elevernas initiativ.   
 
P = pojke, F = flicka, Hk = hela klassen, Pg = pojkgrupp, Fg = flickgrupp, Bg = blandad grupp 
 
Vi kan av diagrammet ovan utläsa att alla tillsägelser som ges utav lärarna är befogade, då det vid 
varje tillfälle sker på elevernas initiativ. 44 % av alla tillsägelser ges till pojkar och 11 % ges till flick-
orna, alltså blir pojkarna tillsagda fyra gånger så mycket som flickorna. Många av tillsägelserna ges 
även till hela klassen som får 31 %. Pojkgrupperna och de blandade grupperna får vardera 7 % av 
tillsägelserna medan flickgrupperna inte får några alls. 
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  Figur 29. De fyra lärarna ger elev/elever beröm på 
  eget eller elevernas initiativ.  
 
P = pojke, F = flicka, Hk = hela klassen, Pg = pojkgrupp, Fg = flickgrupp, Bg = blandad grupp 
 
Av allt beröm som ges av lärarna under de observerade lektionerna sker det varje gång på elevernas 
initiativ. Vi kan i diagrammet utläsa att pojkarna får beröm fler gånger än flickorna.  
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  Figur 30. De fyra lärarna diskuterar med elev/elever 
  på eget eller elevernas initiativ.  
 
P = pojke, F = flicka, Hk = hela klassen, Pg = pojkgrupp, Fg = flickgrupp, Bg = blandad grupp 
 
I diagram 30 ser vi att de flesta diskussioner som ägt rum under de observerade lektionerna har varit 
enskilda diskussioner till pojkarna och flickorna på elevernas initiativ. Tillsammans har lärarna disku-
terat 66 % av alla tillfällen med pojkar och flickor enskilt. Resten av diskussionstillfällena som ägde 
rum var jämnt fördelade mellan hela klassen, pojkgrupper, flickgrupper samt blandade grupper.  
 
 
6.4. Resultatavsnitt 4 – Resultat från de fyra intervjuerna 
Här ges en sammanställning från de intervjuer som genoförts med de fyra lärarna. Vi kommer bland 
annat att belysa hur lärarna generellt beskriver pojkarna respektive flickorna i de observerade klas-
serna, samt lärarnas övriga kommentarer inom området.  
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6.4.1. Lärarnas uppfattningar om lektionerna samt vår roll som observatörer 
Nästan alla lärare menade att de lektioner vi observerat med dem var relativt lika de typiska lektio-
nerna som de brukar ha, både i upplägg och hur eleverna var. Däremot lyfte Lärare 3 fram att det 
beror mycket på vilket ämne man undervisar i för hur lektionen ser ut. Att ingen lektion är den and-
re lik. 
 
Lärare 1 menade att det vid ett observationstillfälle skiljde sig något från den typiska lektionen med 
denne på grund av sjuktillstånd.  
 

”Jag tror att de kände av att jag hade ont i huvudet och liksom inte var hundra procent alert. För jag hade ju 
själv såhär tunnelseende. Ja jag var jättestressad. Jag kände bara att (…), hjälp hjälp, vad är det som händer? Jag 
orkar inte mer, Alltså.”  

 
Alla lärarna ansåg att vår närvaro som utomstående observatörer inte påverkade deras sätt att agera 
som lärare i klassrummet. De menade att de hade all fokus på lektionerna, vilket gjorde att vi glöm-
des bort. Lärare 1 tycket att det var bra att vi var där och fick se hur det kan se ut under lektioner, att 
det även kan förekomma stökighet bland lärare som har jobbat länge inom yrket. Lärare 2 lyfte fram 
att denne var nervös före och efter lektionerna men hade under lektionernas gång fullt upp med ele-
verna. Lärare 3 tillade att inte heller eleverna påverkades av att vi var där, vilket citeras nedan. 
 

”Jag tänkte det kanske att de skulle fråga er lite grann ändå, men det gjorde de ju inte heller. Det var ungefär 
som att, ja, det var nya elever sådär liksom bara.”  

 
6.4.2. Lärarnas beskrivningar av pojkar och flickors generella beteenden i klass-
rummet 
Då Lärare 2 blir uppmanad att beskriva de olika könens generella beteenden i de observerade klas-
serna är det första denne säger ”Åh jag vill verkligen inte säga detta egentligen, med det är så! Att 
pojkarna tar så oerhört mycket mer utrymme”. 
 
Vad vi kan sammanfatta, från intervjuerna, är att de flesta lärarna är överens om att pojkarna är det 
kön som tar mest utrymme. Killarna hörs och rör sig mer i klassrummet. De tar plats som inte är 
ämnesrelaterat, vilket gör att man ständigt som lärare tvingas dämpa pojkarna. Lärare 2 uttrycker: 
 

”Okej om pojkarna tog matteplats, men det är ju inte alltid det, för det handlar om andra saker. För då skulle 
man ju säkert kunna peppa att liksom alla fick den här platsen. Men det handlar ju liksom inte om ämnesplats 
utan det är annan plats de tar tycker jag”.  

 
Lärare 3 beskriver pojkar som det kön som kommer sent till lektionerna, och när de väl dyker upp, 
vill de ha all uppmärksamhet. Denne menar att pojkar stökar och stör mer. De tar plats på ett annat 
sätt än flickorna genom att ta mer plats, ställa frågor och kommenterar. Denne anser att vi i vår un-
dersökning kommer att finna att pojkarna är det mer dominerande könet.   
 

”Och det skulle jag säga är generellt, vilken klass du än tittar på så försöker alltså som regel pojkarna att ta mer 
plats. Och jag har ju jobbat länge som lärare och ja, så är det bara. De är ju, jag vet inte, för i den här åldern så 
kanske, de har ju mer kroppsyta och liksom bara det att de kommer in så låter det mer om dem på något sätt. 
Både, både med kroppen och med munnen så att säga.”  

 
Flickorna beskrivs av Lärare 2 som ett kön som backar när pojkarna tar mycket plats. Lärare 3 be-
skriver vidare att det finns vissa tjejer som kommer sent till lektionerna men generellt sett är mer 



 27 

plikttrogna, där de gör vad de ska, utan att göra något större väsen av sig. Trots pojkarnas dominans 
i klassrummet klarar sig flickorna bättre betygsmässigt. En av orsakerna till detta kan enligt denne 
vara att flickorna inte pratar eller kommer sent utan jobbar och gör sitt. 
 
Lärare 4 menar, med utgångspunkt i de klasser vi observerat, att det är ganska jämnt fördelat bland 
pojkar och flickor. Alla får prata, även om tjejerna är lite tystare. Pojkar är mer ”kom och hjälp mig 
nu”.  
 
Även om de flesta lärarna är överens om vilket av könen som syns och hörs mest uttrycker Lärare 1 
hur det faktiskt förekommer skillnader inom könen.  
 

”Inte alla, några av killarna är nästan som tapetblommor, de är, de märks inte. Några sitter ju bara såhär tyst. 
Där har vi någon som, och där har vi också någon som (pekar på platser i klassrummet där eleverna satt) inte 
tar för sig och inte märks alls. Och jag tycker att det är väldigt blandat bland tjejerna också. Fast de tjejer i den 
här klassen som tar min tid, de har ju ett artigt sätt, men ändå krävande. (…) Och är det så att de har nåt öns-
kemål är det inte ”skulle vi kunna”, utan då är det mer som krav ”jag vill att du ska, så att jag får” så. Så det är 
ju varierat inom könen också”.  

  
Ytterligare en aspekt att lyfta fram är hur Lärare 2 generaliserar pojkarna i den här åldern (åk.7-9) 
som ett enklare kön att ha att göra med i samband med konflikthanteringar. Denne menar att flick-
orna lättare missförstår varandra då de är olika mogna, vilket gör att en kan se vuxet på saken medan 
en annan inte gör det, vilket i sig gör att det sker en ”mognadskrock”. Denna skillnad saknas bland 
pojkarna i denna ålder, och framträder i större utsträckning då pojkarna går på gymnasiet. 
 

”Jag tycker det är mycket lättare att jobba med killar i den här åldern. (…) nästan av allting är lättare, och jag 
känner mig så orättvis att jag tycker så, för jag vet att jag måste liksom kompensera min, min, att jag är funtad 
på det sättet”. 

 
Lärare 2 förklarar hur de på skolan för ett år sen provade att ha enbart ett kön i en klass och det 
andra könet i en annan. Resultatet av detta blev att flickorna var jättenöjda, de hade en avslappnad 
stämning i klassrummet och hjälptes åt att släppa fram alla eleverna. Däremot blev resultatet inte lika 
uppskattat i pojkgruppen som var alldeles för stökig. Projektet avbröts på grund av detta, då man 
menade att flickorna behövdes i pojkgrupper för att jämna ut det hela.  
 
6.4.3. Övriga tankar 
Lärare 1 tror att killarna får mer uppmärksamhet eftersom det har visat sig i tidigare undersökningar 
att när lärarna uppfattar att de fördelar uppmärksamheten 50-50 så gör de inte det, och därför tror 
denna lärare att fallet är så även för henne. 
 
Lärare 1 som tillhör den jämställdhetsmärkta skolan förklarar vad denne tror är skillnaden mellan 
deras och andra skolor. Denne menar att lärare som gått en jämställdhetsutbildning inte gör färre 
misstag än andra lärare, men att de är mer medvetna. Att de sekunden efter de sagt något könsför-
dömande, t ex ni grabbar kan laga cykeln medan ni tjejer kan gå och baka, reflekterar över detta. 
Jämställdhetsutbildningarna har bidragit till att man som lärare ständigt har en radar på som gör att 
man blir mer uppmärksam på vad som sägs. Läraren beskriver hur kollegorna på den jämställdhets-
märkta skolan hjälps åt och håller koll på varandra, vilket gör att alla blir uppmärksamma. Trots att 
man gått jämställdhetsutbildningarna och tror att alla fördomar bearbetats, sitter dessa så djupt in-
grodda att vissa saker säkert passerar.     
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6.5. Resultatsammanfattning 
Av våra resultat kan vi, efter att ha sammanställt alla de undersökta lärarnas resultat, se att under de 
lektioner som vi observerat tar pojkarna mer uppmärksamhet på sitt eget initiativ än vad flickorna 
gör. Pojkarna tar 60 % av interaktionerna med läraren medan flickorna tar de resterande 40 %. När 
vi skriver pojkarna respektive flickorna är pojkgrupperna samt flickgrupperna inräknade. Detta gäller 
inom samtliga kategorier som vi under våra observationer tittat på. Om vi istället tittar på hur myck-
et information som pojkarna respektive flickorna får på lärarens initiativ kan man se att skillnaden 
mellan de olika könen minskar då pojkarna får 54 % och flickorna får 46 %. Tittar man på varje en-
skild lärare skiljer sig dock resultaten, då Lärare 2 och Lärare 3 under flera kategorier ger mer inter-
aktion till flickorna än till pojkarna på sitt eget initiativ. Under våra intervjuer bekräftas detta då de 
flesta lärarna är överens om att pojkarna är det kön som tar mest utrymme. De menar att pojkarna 
låter mer med både kroppen och munnen, medan flickorna beskrivs som mer tystlåtna. De menar att 
flickorna generellt sett är mer plikttrogna, där de gör vad de ska, utan att göra något större väsen av 
sig. Däremot menar en utav lärarna att det även finns skillnader mellan könen, då vissa pojkar kan 
vara väldigt tysta och lätt hamna i skymundan.  
 
7. Diskussion 
I denna del av arbetet kommer vi att diskutera våra erhållna resultat mot den tidigare forskningen 
som vi funnit. Våra resultat kommer att ställas mot den tidigare forskningen för att vi ska kunna av-
göra hur dessa förhåller sig till varandra. Här hade vi även tänkt göra en jämförelse mellan de olika 
skolorna vi undersökt, men eftersom lärarna på de båda skolorna skiljde sig så pass mycket, kan vi 
inte dra några generella slutsatser för hur det ser ut på de olika skolorna. Vi har därför valt att inte 
ställa skolornas resultat mot varandra i diskussionen.  
 
7.1. Fördelningen av lärarnas interaktion mellan pojkar och flickor 
Liksom Ann Steenberg och Gunilla Molloy lyfter fram att lärarna ger pojkarna mer talutrymme än 
flickorna visar våra resultat att två av de observerade lärarna har fler interaktioner med pojkarna än 
med flickorna. 74 Detta menar Ann Steenberg är en självklarhet då pojkarna överlag tar och kräver 
mer uppmärksamhet.75 Eva Gannerud och Elisabet Öhrn belyser att pojkar som grupp dominerar 
lektionerna och får mer tid och mer uppmärksamhet av lärare än flickor. 76  Else-Marie Staberg 
framhåller att för att pojkarna inte ska bli alltför dominerande och ha huvudrollen i klassrummet, 
riktar lärarna mest uppmärksamhet till dessa. Resonemanget följs upp med att detta får som konse-
kvens att flickorna, och de pojkar som inte är dominanta, får mindre uppmärksamhet.77 Lisa Mark-
lund och Lotta Snickare tillägger att pojkarna talar dubbelt så mycket som flickorna.78 Det som 
framgår av våra resultat är dock att enbart en av de fyra lärarna bekräftar detta och då inte endast 
med dubbelt så mycket utan hela tre gånger så mycket. Inte heller den andra läraren som i vårt resul-
tat gav pojkarna fler interaktioner bekräftar Lisa Marklund och Lotta Snickares konstaterande då 
denna gav 60 % till pojkarna och 40 % till flickorna. Denna lärares resultat stämmer däremot bättre 
överens med Einarssons senare forskning som visar att pojkarna får 56 % och flickorna 44 % av in-
teraktionen med lärarna.79

 
 

                                                 
74 Steenberg, A. (1997). Sid. 27, Molloy, G. (1992). Sid. 88 
75 Steenberg, A. (1997). Sid. 27 
76 Gannerud, E. (2001). Sid. 16, Öhrn, E. (2002). Sid. 24 
77 Granström, K. Einarsson, C. (1995). Sid. 41 
78 Marklund, L., Snickare, L. (2005). Sid. 30 
79 Einarsson, C. (2003). Sid. 69f 



 29 

Einarsson och Hultman genomförde undersökningar i flera skolor och klasser där de i slutskedet 
kunde redovisa att överlag gällde det att pojkarna tar ordet på eget initiativ betydligt oftare än flick-
orna.80 Pojkar är, enligt Elisabet Öhrns forskning, bättre på att själva ta initiativ för att få uppmärk-
samhet av läraren.81 Beräkningarna från våra observationer styrker detta och visar att pojkarna på 
eget initiativ tar 61 % respektive 57 % av lärarnas interaktioner på de två undersökta skolorna. Ei-
narssons studie visar även att det bland högstadieelever finns en generell skillnad mellan de båda kö-
nen. Detta då pojkar oftare tar initiativet till kommunikation med kvinnliga lärare än vad flickor 
gör.82 Enligt beräkningar från våra resultat på Skola 1 vilket var en högstadieskola med två kvinnliga 
lärare fick pojkarna fler interaktioner med lärarna än flickorna, på elevernas initiativ. Pojkarna tog 
61 % av lärarnas interaktioner, medan flickorna tog 39 % på elevernas initiativ. Även på Skola 2, 
som är en gymnasieskola, kan samma mönster uppfattas, där pojkarna tog 57 % av lärarnas interak-
tioner medan flickorna tog 43 %. Detta skiljer sig från Lisa Marklund och Lotta Snickares tankar om 
att ju högre upp i åldrarna eleverna kommer, desto tydligare framstår det att pojkarna ges större 
uppmärksamhet.83

 
  

Elisabet Öhrns redovisar i sin forskning hur pojkarna dominerar lärarkontakten genom att lärarna i 
större utsträckning vänder sig till dem84 Einarsson och Hultman anser att den enda sortens replikini-
tiativ som har jämn fördelning mellan könen är den när läraren fördelar ordet efter eget initiativ och 
inte tar hänsyn till elevernas vilja att komma till tals.85

 

 Resultatet från vår undersökning visar till 
skillnad från detta att ingen av de undersökta lärarna hade en helt jämn fördelning. Två av de under-
sökta lärarna som har den minst ojämna fördelningen, har en skillnad på 11 respektive 13 mellan 
pojkar och flickor. De övriga två lärarna hade en betydligt större skillnad på hela 40 och 43 interak-
tioner.   

Elisabet Öhrn lyfter i sin bok fram att flickor ställer fler frågor och söker mer uppmärksamhet på 
egen hand än vad pojkar gör. 86

 

 Vi har dock med hjälp av våra observationer sett att lärarna svarar på 
fler frågor från pojkar (59 %) än från flickor (41 %). Vi kunde också se att pojkarna söker mer upp-
märksamhet på eget initiativ (59 %) än flickorna (41 %). I jämförelse med vad Elisabet Öhrn skriver 
kan vi alltså se att detta inte stämmer med våra resultat. 

7.2. Interaktioner på gott och ont 
Einarsson och Hultman visar i sina observationer att pojkarna står i centrum på gott och ont. De 
menar att pojkarna får både utskällningar och skratt av läraren, där tillsägelserna är både fler till anta-
let och hårdare till sättet.87 Elisabet Öhrn instämmer i detta uttalande genom att styrka att pojkarna 
tillrättavisas oftare för sitt uppträdande och möter ett antal negativa reaktioner på deras sätt att agera 
i klassrummet.88 Steenberg menar att pojkar får fler tillsägelser och replikskiften än flickor.  Att poj-
karna får fler replikskiften tror man kan bero på att de ofta kommer med invändningar, lustigheter, 
påståenden, utvikningar eller byter samtalsämnen.89

                                                 
80 Einarsson, J., Hultman, T-G. (1984). Sid. 200f 

 Elisabet Öhrn menar att när pojkar vänder sig 

81 Öhrn, E. (1990). Sid. 50f 
82 Einarsson, C. (2003). Sid. 83f 
83 Marklund, L., Snickare, L. (2005). Sid. 34 
84 Öhrn, E. (1990). Sid. 50f 
85 Einarsson, J., Hultman, T-G. (1984). Sid. 181 
86 Öhrn, E. (2002). Sid. 24 
87 Einarsson, J., Hultman, T-G. (1984). Sid. 119, 200f 
88 Öhrn, E. (1990). Sid. 50  
89 Steenberg, A, (1997). Sid. 50f 
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till läraren innebär det mer eller mindre att denne tvingas uppmärksamma dem både för tillrättavis-
ningar och frågor. 90

 

 Enligt våra beräkningar kan vi se att alla de fyra lärarna totalt sett svarar på 167 
stycken frågor från pojkar och 117 stycken från flickor. När det gäller tillrättavisningar kan vi inte 
uttala oss om hårdheten på dessa men våra resultat visar att lärarna ger pojkarna 37 stycken och 
flickorna 8 stycken. Einarsson och Hultmans resultat om det goda i att pojkarna står i centrum samt 
skratten kan vi jämföra med våra utslag under rubriken ”Beröm”. Under denna rubrik kan vi se att de 
fyra lärarna tillsammans ger lika mycket beröm till pojkar som till flickor. Slutsatsen blir att vårt re-
sultat delvis stämmer överens med dessa konstateranden.   

Ann Steenberg beskriver i sin bok en lektionssituation där flickorna i en klass hade noterat antalet 
gånger flickorna respektive pojkarna fick ordet. När lärarens informerats om resultatet ansåg denne 
att flickorna måste ha räknat fel då denne trodde sig ha fördelat ordet lika. Därför ombads även poj-
karna i samma klass att föra protokoll och konstaterade där att flickornas resultat stämde. 91

 

 Under 
en av våra intervjuer med en av de fyra undersökta lärarna kan följande citeras: 

”Jag tror att killarna får mer uppmärksamhet för enligt alla undersökningar där lärarna uppfattar att 
de fördelar uppmärksamheten 50-50 så gör de inte det. Och så är det säkert här för mig också.”  
 
Resultatet från antalet gånger som denna lärare ställt frågor till pojkar och flickor på eget initiativ 
bekräftar dennes uttalande, då 28 frågor ställdes till pojkar och 5 frågor ställdes till flickor.    
 
Elisabet Öhrn lyfter i sin studie fram hur flickor avbröts ofta av läraren som då bjöd in resten av 
klassen till diskussion. Pojkarna däremot fick tala så gott som utan några avbrott.92

 

 Under våra ob-
servationer kunde vi inte vid något tillfälle uppfatta att de fyra lärarna avbröt någon elev. Detta 
stämmer således inte med de resultat vi fått från vår undersökning. Något som kan has i åtanke är 
huruvida lärarnas agerande påverkades av vår närvaro som observatörer? 

7.3. Lärarnas generella uppfattningar av de olika könen 
Kjell Granström och Charlotta Einarsson skriver att lärare ofta uppfattar pojkar som mer störande 
än flickor.93 Precis som Kjell Granström och Charlotta Einarsson skriver kring lärares uppfattningar, 
framkom under en av våra intervjuer att en av lärarna (Lärare 3) ansåg att pojkarna stökar och stör 
mer. Denne menar även att pojkarna är det kön som oftast är sena till lektionerna och tar mer plats. 
Även Einarsson och Hultman menar att lärare vid intervjuer uttalat att pojkarna är både stimmiga, 
bråkiga och okunniga om skolans kunskaper, medan flickorna ses som lugna och duktiga.94

 

 Att 
flickorna ses som lugna och duktiga är någonting som även framkom under våra intervjuer där en av 
lärarna (lärare 4) menade att flickorna är tystare än pojkarna, och en annan lärare (lärare 3) ansåg att 
flickorna klarar sig bättre betygsmässigt än vad pojkarna gör.  

Gunilla Molloy skriver att många lärares fördomar ligger i att flickor är passiva och pojkar är aktiva95

                                                 
90 Öhrn, E. (1990). Sid. 50f 

 
vilket våra intervjuer bekräftar eftersom lärarna där beskriver pojkarna som de som hörs och rör sig 
mest samt tar störst utrymme. Samtidigt ses flickorna som det kön som tar ett steg tillbaka för poj-

91 Steenberg, A, (1997). Sid. 50f 
92 Öhrn, E. (2002). Sid. 25 
93 Granström, K. Einarsson, C. (1995). Sid. 43 
94 Einarsson, J., Hultman, T-G. (1984). Sid. 168, 202 
95 Molloy, G. (1992). Sid. 71 
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karna, är tysta och gör sitt, utan att göra något större väsen av sig. Detta poängterar även Lisa Mark-
lund och Lotta Snickare när de framhåller att lärare uppfattar flickor som tysta, tråkiga och ointres-
santa, medan pojkarna ses som individer med tydliga personligheter.96

 
  

Elisabet Öhrn anser att lärare anger tystnad i klassrummet som ett skäl till att vissa elever glöms bort. 
Detta kan innebära att både pojkar och flickor riskerar att hamna i skymundan för att de är tystlåtna 
och tillbakadragna i klassrummet.97

 

 Under en utav våra intervjuer framkom just detta, då en av lärar-
na (lärare 4) lyfte fram att inte alla pojkar syns och hörs lika mycket. Denna menade att några av poj-
karna nästan kunde förknippas med ”tapetblommor” då de endast satt tysta och knappt märktes. 
Samma lärare menade att man även kan se en skillnad i flickornas sätt att vara då några är tysta me-
dan andra tar väldigt mycket av lärarens tid. Denna menade att skillnaden mellan flickor och pojkar i 
det avseendet är att flickorna har ett mer artigt sätt, som ändå är krävande, vilket exemplifieras i cita-
tet nedan: 

”Om det är så att de har något önskemål är det inte ”skulle vi kunna”, utan då är det mer som krav ”jag vill 
att du ska, så att jag får” så. Så det är ju varierat inom könen också”. 

 
Elisabet Öhrn belyser att pojkar får mer uppmärksamhet från lärarna och är det kön som i mindre 
grad prioriterar skolarbetet. Flickor är det kön som arbetar mer självständigt, lägger ner mer tid på 
skolarbetet och uppfattas som mer noggranna än pojkarna.98

 

 Det som framkommit utifrån våra ob-
servationer är att flickorna är det kön som får uppmärksamhet (51 %), fler gånger än pojkarna 
(49 %). Vi finner dock vissa likheter med Elisabet Öhrn, då en av de intervjuade lärarna (Lärare 3) 
menade att pojkar överlag får sämre betyg än flickor, de kommer sent till lektionerna medan flickor-
na är mer plikttrogna och gör vad de ska.    

7.4. Egna tankar 
Steenberg, Molloy, Gannerud, Öhrn, Marklund och Snickare samt Einarsson menar samtliga att poj-
kar är det kön som får mer uppmärksamhet och talutrymme än flickor.99

                                                 
96 Marklund, L., Snickare, L. (2005). Sid. 36 

 Samma sak kunde vi se hos 
två av de observerade lärarna i vår undersökning. Vi fann dock att de andra två lärarna totalt sett 
hade fler interaktioner med flickor. Med detta som utgångspunkt tror vi att elevplaceringen i klass-
rummet samt lektionsinnehållet kan vara en faktor till detta. Under en av Lärare 2:s lektioner, där 
eleverna hade bestämda plaster, noterade vi att majoriteten av flickorna var placerade i mitten av 
klassrummet medan pojkarna och några flickor satt längs med sidorna. Detta leder till att när läraren 
gick runt till eleverna var denne alltid tvungen att passera mitten för att kunna ta sig från den ena 
sidan till den andra. Med andra ord passerade läraren en flicka varje gång denne skulle hjälpa en elev 
på den ena sidan och sedan på den andra. Under den andra lektionen med samma lärare såg elevpla-
ceringen annorlunda ut då könsfördelningen var mer utspridd. I samband med denna lektion hade 
läraren fler interaktioner med pojkar än med flickor.  En av Lärare 3:s lektioner bestod till största del 
av en elevredovisning som en grupp på sex flickor höll i. Vid lektionens slutskede hade läraren även 
ett enskilt samtal med denna grupp. Eftersom denna lektion till stor del kretsade kring dessa flickor 
tror vi att detta bidrog till att läraren hade fler interaktioner med flickor än med pojkar. Under sam-
ma lärares andra observationstillfälle blev utfallet istället att pojkarna fick fler interaktioner med lära-
ren. Eftersom interaktionerna med flickor var så pass mycket högre i samband med elevredovisning 

97 Öhrn (1990). Sid. 180 
98 Öhrn, E. (2002). Sid. 24 
99 Steenberg, A. (1997). Sid. 27, Molloy, G. (1992). Sid. 88, Gannerud, E. (2001). Sid. 16, Öhrn, E. (2002). Sid. 24f, Mark-
lund, L., Snickare, L. (2005). Sid. 30, Einarsson, C. (2003). Sid. 69f 
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tror vi att detta bidrog till att lärarens sammanlagda interaktioner var till flickornas fördel. En fråga 
vi ställer oss är huruvida utfallet hade sett ut om elevplaceringen och lektionsupplägget under dessa 
lektioner varit annorlunda? Skulle dessa lärares totala interaktioner då vara till pojkarnas eller flickor-
nas fördel? 
 
En grupp som vi har haft med i vår undersökning är blandade grupper. Som framgår ovan är dock 
detta en grupp som vi i hög grad inte har analyserat. Anledningen till detta är att vi inte haft någon 
noterad könsfördelning på alla gånger lärarna interagerade med blandade grupper. Likaväl som det 
vid ett tillfälle kunnat vara en helt jämn könsfördelning kan det vid ett annat ha varit bara flickor och 
en pojke, eller bara pojkar och en flicka. Med detta som utgångspunkt anser vi att det har varit pro-
blematiskt att analysera och diskutera ”blandade grupper” eftersom fokus i vårt arbete varit på poj-
kar och pojkgrupper respektive flickor och flickgrupper. Alla de erhållna resultaten från våra obser-
vationstillfällen som visar antal gånger lärarna interagerat med blandade grupper är därför en bris-
tande faktor. Det finns noterat, vilket våra diagram visar, tillfällen då lärarna integrerar med blandade 
grupper mer än med t ex pojkgrupper respektive flickgrupper. Frågan är om våra diagram hade visat 
andra resultat om vi inte hade involverat de blandade grupperna? Hade pojkarnas/flickornas värden 
ökat, minskat eller förblivit densamma? Detta eftersom vi inte noterat hur många pojkar/flickor som 
ingått i de blandade grupperna som läraren vände sig till. 
 
Tillsägelser är en kategori som tydligt har visat märkbara skillnader mellan de fyra observerade lärar-
na. Ur våra resultat kan det bland annat ses att två av lärarna ger mer tillsägelser till eleverna är de 
övriga två. Mot bakgrund att de två lärarna, som noterat flest tillsägelser undervisar i årskurserna 7-9 
tror vi att elevernas ålder är en aspekt att diskutera. Vi tror att eleverna på gymnasiet är mer mogna 
och självständiga är eleverna i årskurserna 7-9. Självklart är vi medvetna om att det kan finnas elever 
i årskurserna 7-9 som är mer mogna är elever på gymnasiet samt tvärtom, men generellt sett tror vi 
att åldern är av betydelse för elevernas sätt att agera i klassrummet. Detta skulle i så fall förklara den 
uppenbara skillnaden mellan de olika lärarna.  
 
Under båda Lärare 1:s lektioner var pojkarna fler till antalet än flickorna, och läraren hade fler inter-
aktioner med pojkarna. Under Lärare 2:s första lektion hade läraren fler interaktioner med flickorna 
trots att pojkarna var fler till antalet. Samma lärares andra lektion visade att läraren hade fler interak-
tioner med pojkarna och där var flickorna färre till antalet. Ser vi på Lärare 3:s första lektion prägla-
des denna av fler interaktioner med flickorna, som även var fler till antalet. Även under den andra 
lektionen med denna lärare var flickorna fler till antalet, men här fick istället pojkarna fler av lärarens 
interaktioner. Den fjärde läraren hade fler interaktioner med pojkarna under de båda lektionerna, 
trots att flickantalet större. Att undersökningsgrupperna i vissa klasser bestod av fler flickor och i 
andra av fler pojkar, till elevantalet, kan ha påverkat utfallet likaväl som det inte behöver ha haft nå-
gon inverkan alls. Vi tycker att det är svårt att bedöma detta, om fler flickor respektive fler pojkar 
påverkat resultatet då det fanns skillnader kring könsfördelningen samt antalet interaktioner bland de 
fyra lärarna. Några generella slutsatser kan vi inte dra om huruvida fler pojkar eller fler flickor bidrog 
till att de respektive könen tog för sig mer och således blev mer uppmärksammade av lärarna. Vi kan 
inte se något genomgående mönster om att t ex flickor skulle få mer av lärarnas uppmärksamhet då 
de var fler till antalet, eftersom de fyra lärarna agerar olika till skillnad från varandra. För att ändå 
vara på den säkra sidan hade vi en tanke om att presentera ett komplement till det tredje resultatav-
snittet. Att räkna samman det totala elevantalet pojkar respektive flickor som deltog på alla observa-
tionstillfällena, det vill säga Lärare 1: s, Lärare 2: s, Lärare 3: s samt Lärare 4: s två lektioner för sig. 
Antalet pojkar blev dock 81stycken och flickor 84 stycken vilket vi ansåg inte vara tillräckligt mar-
kanta skillnader för att resultatet skulle påverkas marginellt.  
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Alla fyra lärarna som deltog i undersökningen var kvinnor vilket innebär att det är svårt att uttala sig 
kring huruvida lärarnas kön har någon betydelse för deras ageranden i klassrummet. Däremot fanns 
det skillnader i hur många år lärarna varit verksamma i yrket, då spannet var mellan 3 och 30 år. Den 
lärare som hade minst år i yrket skiljde sig från de övriga tre lärarna inom två kategorier, tillsägelser 
och beröm. Denna lärare delade ut väldigt få tillsägelser och gav beröm fler gånger under båda ob-
servationstillfällena. Orsakerna till detta skulle kunna vara många, t.ex. att läraren har en speciell rela-
tion med eleverna, vilket skulle kunna leda till en ömsesidig respekt. Ömsesidig respekt tror vi kan 
innebära att eleverna beter sig på ett sätt som inte behöver tillrättavisas i samma utsträckning som 
om respekten skulle saknas. Att eleverna får beröm fler gånger skulle kunna bero på lärarens upp-
växtmiljö, vilket även Lärare 1 belyser under dennes intervju. Med andra ord tror vi att personlighe-
ten kan präglas av vårt ursprung vilket i sin tur kan speglas i interaktionen med andra människor.   
 
Som avslutande meningar vill vi lyfta fram, att det idag förekommer könsskillnader i skolan. Natur-
ligtvis är det svårt att generalisera då vi endast haft fyra lärare som deltagit i vår undersökning, men 
dessa lärares resultat har visat att det finns skillnader. Något som alla de fyra lärarna var överens om 
var att det finns könsskillnader, pojkar beter sig på ett sätt medan flickor beter sig på ett annat. Att 
en lärare generaliserar alla pojkar till att vara på ett visst sätt medan en annan lärare berör fördelarna 
med att ha genomfört jämställdhetsutbildningar i arbetet mot att blir mer könsneutral i sin lärarroll, 
visar på stora skillnader lärare emellan. Att samhället skulle präglas av att männen tar mer utrymme 
är kvinnor är något vi inte kan generalisera då detta ej varit vår fokuspunkt, men vi kan däremot på-
stå att om samhället är mer gynnsamt för män skulle detta kunna bidra till att utvecklingen av ett 
mer jämställt förhållningssätt i skolan inte sker.  
 
8. Metoddiskussion 
Nu i efterhand, med alla resultaten presenterade, anser vi att valet att besvara vårt syfte och fråge-
ställningar med observationer och intervjuer tycker vi var bra. Trots att vi inte fått fram några häp-
nadsväckande och genomslående nya rön inom lärares sätt att integrera med kön, tycker vi att arbe-
tet bidragit till att öka vår personliga förståelse. Även om vi har arbetat mycket med genus och kön i 
samband med vår utbildning, uppmärksammade vi under arbetet med denna undersökning hur svårt 
det är att undgå traditionella mönster och att undvika att beskriva pojkar och flickor som två kön 
som ska behandlas lika. Vi anser att valet av metod var den mest lämpliga utifrån vårt syfte, våra frå-
geställningar och de förutsättningar vi erbjöds. Att vi valde både observationer och intervjuer upp-
levde vi gav oss en tydligare bild där lärarnas tankar kunde stärka de observerade lektionerna. Det 
var väldigt nytt för oss båda att framställa ett observationsschema som skulle täcka allt det som vi 
ville samla in. Att arbeta med intervjuer var mer bekant och vi upplevde oss trygga med detta som en 
del av metoden.  
 
I vår observationsmall hade vi konstruerar sju olika kategorier av interaktioner som vi tittade på un-
der åtta olika lektionstillfällen. Innan konstruktionen av mallen hade vi gärna velat titta på fler aspek-
ter då mycket av det vi fann i den tidigare forskningen varit intressant. Vi upplevde dock att det skul-
le ta för lång tid och vara alltför riskabelt, då vi endast var två observatörer och ville ha ett schema 
där man snabbt kunde hitta den plats i mallen att notera en händelse i klassrummet. Vi hade 60 mi-
nuter till förfogande för varje lektionstillfälle vilket vi upplevde vara tillräckligt. Under denna tidspe-
riod hann vi oftast uppmärksamma och få tillräckligt med observerat underlag för att kunna göra 
någon form av sammanställning och utvärdering. Ett alternativ hade varit att göra en provobserva-
tion för att få en känsla av hur upplevelsen skulle vara, att se om vi hade konstruerat en enkel med 
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ändå givande observationsmall för utvärdering. En alternativ metod för vårt arbete hade varit att an-
vända oss av videokamera. Detta kanske hade resulterat i att vi hade uppmärksammat fler spännande 
händelser som vi eventuellt missat. Videofilm är även bra på det sättet att man kan spola tillbaka och 
titta igenom flera gånger för att öka den så kallade reliabiliteten. Med den tid vi hade till förfogande 
upplevde vi dock att videofilm hade tagit för mycket tid, både i form av förberedelser samt struktu-
rering av data. 
 
Intervjuerna som vi genomförde enskilt med varje lärare byggde på den observationsmall vi hade 
framställt och skulle ge oss en subjektiv bild av det vi observerat. Vi hoppades på att intervjuerna 
skulle hjälpa oss förstå lärarnas handlingar, vilket de också gjorde. Mycket av det som lärarna har lyft 
fram har varit värdefullt och förklarat några av deras handlingar samt varför de agerat på det sätt de 
gjort i klassrummet. Detta tror vi till stor del beror på att våra frågor byggde på observationsmallen 
och kompletterade det som vi trodde skulle vara svårt att uppfatta om vi endast hade haft observa-
tion som metod. De 30 minuter som vi hade till förfogande vid varje intervju var alldeles lagom, vis-
sa satt nästan hela tiden ut medan andra blev klar en bra bit innan.      
Det var väldigt bra att vi var två intervjuare som intervjuade varje lärare, då vi därmed kunde hjälpas 
åt att ställa följdfråga som kunde dyka upp. En sak som till exempel inte den ena av oss tänkte på att 
utveckla kanske den andre gjorde och vise versa. Liksom när det gäller observationsmallen, hade det 
kanske varit bra att genomför en provintervju för att se att alla frågorna var väsentliga och om de 
kunde uppfattas på något annat sätt än vad vår tanke var.  
 
9. Förslag på vidare forskning 
Det hade varit intressant att forska vidare på vilka elever lärare vänder sig till och med vilket bud-
skap, i en större urvalsgrupp. Att genomföra vår undersökning på flera lärare och på flera skolor så 
att man eventuellt kan dra vissa generella slutsatser. I den fortsatta forskningen skulle man även 
kunna titta på om det är några skillnader mellan lärarnas kön? Agerar manliga respektive kvinnliga 
lärare olika gentemot pojkar och flickor i klassrummet? Att även titta vidare på om ämnet har någon 
betydelse för hur lärare uppmärksammar elever? Är det någon skillnad på till exempel en teknikut-
bildning och en vårdutbildning där det går både pojkar och flickor? Att även forska fram konkreta 
förslag till hur man undviker att upprätthålla traditionella könsmönster i skolan, hur man uppmärk-
sammar alla elever, oavsett kön, lika mycket? Det skulle även vara intressant att se vilka fördelarna 
respektive nackdelarna är med könsblandade eller könshomogena klasser? Är detta den ”rätta” vä-
gen för att nå en jämställd skola? Slutligen, då forskning visat att flickor klarar sig bäst betygsmässigt, 
innebär detta att skolan är anpassad för flickor? Och är det därmed på grund av detta som pojkar 
kräver mycket uppmärksamhet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

 
10. Sammanfattning 
I skolan har man med tidigare undersökningar fastställt att pojkar är det kön som dominerar 
lektionerna och får både mer tid och mer uppmärksamhet av lärarna än flickorna. Gunilla Molloy 
och Ann Steenberg menar att lärarna ger pojkarna mer talutrymme än flickorna och enligt Ann 
Steenberg är detta inte så konstigt då pojkarna över lag tar och kräver mer uppmärksamhet än vad 
flickorna gör.100 Elisabet Öhrn och Eva Gannerud skriver även de att pojkar som grupp dominerar 
lektionerna och får mer tid och mer uppmärksamhet av läraren.101 Elisabet Öhrn skriver i sina 
böcker att pojkar är bättre på att själva ta initiativ för att få uppmärksamhet av läraren. Denne 
redovisar också genom sin forskning att pojkarna även dominerar lärarkontakten genom att lärarna i 
större utsträckning vänder sig till dem.102 Hon lyfter dock fram att flickor istället söker mer 
uppmärksamhet på egen hand än vad pojkar gör.103 Även i Einarsson och Hultmans undersökningar 
visade det sig att pojkarna överlag griper ordet oftare på eget initiativ än flickorna.104 Genom sina 
observationer kunde de också se att pojkarna står i centrum på både gott och ont. Med detta menar 
de att pojkarna får både utskällningar och skratt av läraren, där tillsägelserna är både fler till antalet 
och hårdare till sättet.105

 
  

Gunilla Molloy skriver att många lärare ser flickor som passiva och pojkar som aktiva106 vilket även 
Einarsson och Hultman kan styrka då de under intervjuer med lärare fått uttalanden om att pojkarna 
är både stimmiga, bråkiga och okunniga om skolans kunskaper, medan flickorna istället ses som 
lugna och duktiga.107 Enligt Elisabet Öhrn får pojkarna mer uppmärksamhet från lärarna och är det 
kön som i mindre grad prioriterar skolarbetet. Flickor är det kön som arbetar mer självständigt, 
lägger ner mer tid på skolarbetet och uppfattas som mer noggranna än pojkarna.108

 
 

Detta examensarbetets syfte var att undersöka viket kön som några utvalda lärare vänder sig till och 
med vilket budskap för att vidare ställa detta i relation till lärarnas egna uppfattningar. 
Undersökningen genomfördes på två olika skolor där två lärare från vardera verksamhet deltog.  
Observationer och intervjuer med lärare är de två innefattade undersökningsmetoderna, där 
observationerna varit vår främsta fokusmetod vilken kompletterats med uppföljande intervjuer. För 
att uppnå vårt syfte utgick vi från fyra framställda frågeställningar: Får pojkar och flickor lika mycket 
interaktion med de undersökta lärarna i klassrummet? Vilken typ av uppmärksamhet får pojkar, 
flickor samt gruppen i klassrummet, och på vems initiativ sker detta? Kan man se någon skillnad 
mellan de undersökta lärarna, utifrån de resultat vi erhållit? Hur väl stämmer lärarnas uppfattningar 
överens med vad vi sett under observationerna? Resultaten från observationerna och intervjuerna 
sammanställdes i tabeller, diagram och fortlöpande text, vilket senare analyserats och diskuterats 
med olika infallsvinklar.  
 
Av våra resultat kan man, när man sammanställer alla de undersökta lärarnas resultat, se att under de 
lektioner som vi observerat tar pojkarna mer uppmärksamhet på sitt eget initiativ än vad flickorna 
                                                 
100 Molloy, G. (1992). Sid. 88, Steenberg, A. (1997). Sid. 27 
101 Öhrn, E. (2002). Sid. 24f, Gannerud, E. (2001). Sid. 16 
102 Öhrn, E. (1990). Sid. 50f 
103 Öhrn, E. (2002). Sid. 24 
104 Einarsson, J., Hultman, T-G. (1984). Sid 200f 
105 Einarsson, J., Hultman, T-G. (1984). Sid. 119, 200f 
106 Molloy, G. (1992). Sid. 71 
107 Einarsson, J., Hultman, T-G. (1984). Sid. 168, 202 
108 Öhrn, E. (2002). Sid. 24 
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gör. Pojkarna tar 60 % av interaktionerna med läraren medan flickorna tar de resterande 40 %. Detta 
gäller inom samtliga kategorier som vi under våra observationer tittat på. Om man istället tittar på 
hur mycket information som pojkarna respektive flickorna får på lärarens initiativ kan man se att 
skillnaden mellan de olika könen minskar då pojkarna får 54 % och flickorna får 46 %. Tittar man på 
varje enskild lärare skiljer sig dock resultaten, då Lärare 2 och Lärare 3 under flera kategorier ger mer 
interaktion till flickorna än till pojkarna på sitt eget initiativ. Under våra intervjuer bekräftas detta då 
de flesta lärarna är överens om att pojkarna är det kön som tar mest utrymme. De menar att 
pojkarna låter mer med både kroppen och munnen, medan flickorna beskrivs som mer tystlåtna. De 
menar att flickorna generellt sett är mer plikttrogna, där de gör vad de ska, utan att göra något större 
väsen av sig.  
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Bilaga 1 

  Observationsmall                                 Flickor:        Pojkar:       Totalt: 
                

    Skola:  
 

 Pojke Flicka Hela klassen Pojkgrupp Flickgrupp Blandad grupp 

 Lärarens 
initiativ 

Elevens 
initiativ 

Lärarens 
initiativ Elevens 

initiativ Lärarens 
initiativ Elevens 

initiativ Lärarens 
initiativ Elevens 

initiativ Lärarens 
initiativ Elevens 

initiativ Lärarens 
initiativ Elevens 

initiativ 
 
 
Tillsägelse 

 
 

 

ÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖ 

 
 

Beröm  
 
 
 

            

 
 

Diskussion 
 
 
 

            

 
 

Avbryter 
elev 
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  Observationsmall                                 Flickor:       Pojkar:       Totalt: 
                

Skola:   

 Pojke Flicka Hela klassen Pojkgrupp Flickgrupp Blandad grupp 

 Lärarens 
initiativ 

Elevens 
initiativ 

Lärarens 
initiativ Elevens 

initiativ Lärarens 
initiativ Elevens 

initiativ Lärarens 
initiativ Elevens 

initiativ Lärarens 
initiativ Elevens 

initiativ Lärarens 
initiativ Elevens 

initiativ 
 
 
Ställer fråga 

 
 

 

ÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖ 

 
 

Svarar på 
fråga 

 
 
 

            

 
 

Information 
 
 
 

            



Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 

1. Hur skulle du vilja beskriva dagens lektion?  
- Skiljer den sig från den typiska lektionen med dig? 
 

2. Anser du att ditt agerande påverkades av att vi var närvarande som observatörer? 
 

3. Hur skulle du vilja beskriva flickornas respektive pojkarnas beteenden i klassrummet, i dessa 
två klasser? 
 

4. Hur tror du att resultatet av våra observationer av dina lektioner ser ut? 
(Visar och förklarar observationsmallens struktur) 

 
5. Detta är vårt resultat från observationerna under dina lektioner. Är det någonting som 

förvånar dig? 
 

6.  Finns det någonting som du skulle vilja tillägga? 
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