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Abstract 
Syftet med denna studie är att undersöka olikheten i lärares sätt att tillrättavisa pojkar och flickor. Hur gränser sätts för 
de båda könen, om lärarens kön spelar någon roll i disciplineringen, varför pojkar och flickor bemöts och behandlas 
olika av läraren samt vilka åtgärder man kan vidta för att motverka den olika behandlingen undersöks. 
 
Undersökningen består endast av tidigare forskning. Det rör sig alltså om en litteraturstudie. Den tidigare forskningen 
har utförts med hjälp av klassrumsobservationer och intervjuer av både elever och lärare. 
 
Studiens resultat visar att det förekommer olikheter mellan pojkars och flickors sätt att disciplineras. Pojkar får fler 
tillsägelser, medan lärarna har mer överseende med flickorna som begår normbrott. ärarens egna  kön spelar inte 
någon avgörande roll. Det finns ett antal orsaker till varför disciplineringen sker olika, bl. a. spelar beteendeskillnader 
mellan könen och lärarens förväntningar och föreställningar om rådande könsmönster en stor roll i klassrums-
interaktionen. Flickor och pojkar får lära sig olika könsmönster, som de förväntas passa in i. Flickor ska traditionellt 
sett vara mer passiva, medan pojkar är mer aktiva. När individens beteende inte stämmer in i mönstren blir vi 
tveksamma. Det finns olika åtgärder att vidta. En av dessa är särundervisning, som provats på olika håll i världen. 
Denna metod har dock uppvisat blandat resultat. Viktigt är dock att man som lärare ser eleverna som individer och att 
man är medveten om att eleverna har olika villkor i klassrummet. 
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1 Inledning 
 
Jag har valt att undersöka pojkars och flickors situation i klassrummet när det gäller hur 
läraren ger tillrättavisningar. De båda könen behandlas inte helt lika av läraren och jag 
vill ta reda på varför det förhåller sig så i skolan. Jag ska främst undersöka hur de båda 
könen disciplineras och vilka skillnader som föreligger mellan könen. Både det svenska 
samhället i stort och den svenska skolan strävar mot jämställdhet och lika värde för 
båda könen, men trots detta kan man inom många områden och på många olika plan 
finna skillnader i behandling och bemötande av de båda könen, vare sig det rör sig om 
pojkar och flickor eller om män och kvinnor. 
 
Valet av ämne grundar sig på mitt eget intresse vad gäller jämställdhetsarbete. Jag vill 
dessutom skaffa mig kunskap om ämnet och en handlingsberedskap inför min 
kommande lärargärning. Man måste kunna ingripa vid diskriminering och även kunna 
förebygga könsskillnader. Om man inte är medveten om att flickor och pojkar 
behandlas olika kan man dessutom också bidra till diskriminering genom att själv i sin 
undervisning inte uppmärksamma de invanda könsmönster vi faktiskt har, utan köra på 
i gamla hjulspår utan att reflektera över om klassrumsinteraktionen är rättvis och 
jämställd.  
 
Man måste hela tiden reflektera över sig själv och sin verksamhet, både på det 
didaktiska och det sociala planet. Diskrimineringen finns nämligen inom båda 
dimensioner. Detta ämne är mycket viktigt, inte bara för skolan utan också för hela 
samhället. Enligt skolans lagar och styrdokument är det dessutom ett krav att ta hänsyn 
till detta och medvetet tänka på det i sin undervisning. För att kunna förändra rådande 
könsmönster i samhället är det viktigt att man startar någonstans och jag tror att skolan 
är ett bra ställe att börja på. I skolan finns ju framtidens vuxna, som efter oss kommer 
styra samhället. Mitt examensarbete omfattar en litteraturstudie där jag tagit del av och 
jämfört olika forskares och författares resultat. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Bakgrunden till arbetet ligger i att jag, när jag läste Granström & Einarssons Forskning 
om liv och arbete i svenska klassrum – en översikt (1995), upptäckte att läraren bemöter 
pojkar och flickor på olika sätt när de bryter mot gällande normer i klassrummet. 
Lärarna uppfattar bl. a. ofta pojkar som mer störande än flickor och de får också ta emot 
mer kritik än flickorna. Flickorna uppfattas som mer anpassade och får därför också 
mer överseende av lärarna. Lärarna pratar också mer beskyddande och barnsligt till 
flickor, medan pojkar tilltalas mer robust och med en fast ton. Manliga lärare är mer 
överseende mot flickor, eftersom män är fostrade i att vara artiga mot kvinnor och att 
flickor gärna utnyttjar sin kvinnlighet för att få fördelar. Om flickorna skulle överträda 
klassrumsnormen ber de oftare om ursäkt och de stör inte heller klassrumsordningen 
såsom pojkarna gör. Granström & Einarsson konstaterar också att ”skolans och lärarnas 
sätt att möta pojkar och flickor stämmer väl överens med de traditionella 
könsrollsförväntningar som finns på kvinnor och män i vårt samhälle.” (s. 47) 
 
Våra styrdokument, Lpo-94 och skollagen, föreskriver hur vi ska arbeta med 
jämställdheten i skolan. Läroplanen säger att ”skolan skall aktivt och medvetet främja 
kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts 
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och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att 
forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar 
för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att pröva 
och utveckla sin förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet.” (s. 6). 
Skollagens ”portalparagraf” (1 kap § 2) säger att den som arbetar inom skolan särskilt 
ska främja jämställdhet mellan könen. 
 
Inte bara Granström & Einarsson (1995) inspirerade mig till att skriva examensarbete 
om detta ämne, utan även mina tidigare erfarenheter från praktikperioder under 
lärarutbildningen. Jag upptäckte ofta att flickorna var mer tystlåtna och mer 
”skolanpassade”. De andra lärarna uppfattade ofta flickor som var mer som pojkarna, 
d.v.s. mer högljudda och obstinata, som de största problemen i klassrummet. Flickorna 
följde inte det traditionella könsmönstret och detta fick lärarna att reagera negativt. Jag 
upptäckte också att pojkar och flickor protesterar på olika sätt och att konflikter med 
flickor var jobbigare att hantera än konflikter med pojkar. Flickor tilläts också bryta mer 
mot normerna än pojkarna. Jag började då undra varför det såg ut som det gjorde. Jag 
ville ta reda på vad forskare kommit fram till om hur denna olika behandling av de båda 
könen såg ut och vad den berodde på. Jag funderade också på om lärarens kön spelade 
någon roll. Vad som är centralt för mig som blivande lärare är också att ta reda på vad 
man, både kortsiktigt och långsiktigt, kan göra åt situationen i sin undervisning.  
 
Arbetet består av en litteraturstudie, där jag undersöker ett antal forskares observationer 
och intervjuer och vad de har kommit fram till. Det kändes inte relevant för mig att göra 
en egen empirisk undersökning, därför att det för att få ett rättvist resultat krävs en 
mycket omfattande mängd av både observationer och intervjuer. Jag har därför valt att 
låta bli. Jag anser att de studier jag undersökt varit mycket välgjorda och fullt 
tillräckliga att grunda detta arbete på. 
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
I mitt arbete har målet varit att ta reda på hur och varför lärare bemöter elever av olika 
kön på olika sätt. Jag vill också ta reda på om lärarens kön har någon betydelse för 
disciplineringen. Slutligen undersöker jag vad man som lärare kan göra för att motverka 
skillnaderna i bemötande av pojkar och flickor. Jag har valt att begränsa mig till hur 
läraren tillrättavisar eleverna och undersöker alltså inte interaktionen i stort utan en 
begränsad del av den. För att få svar på mina frågeställningar kommer jag att undersöka 
relevant litteratur inom ämnet. 
 
Mina frågeställningar är: 
• Hur upprätthålls ordningen för pojkar och flickor i klassrummet? Vilka är 

skillnaderna i lärarens bemötande och tillrättavisningar mellan de båda könen? 
• Har lärarens kön någon betydelse för disciplineringen - i så fall vilken? 
• Vad beror skillnaderna i behandling och bemötande på? Varför ser det ut så? 
• Vad kan man som lärare, både kortsiktigt och långsiktigt, göra för att motverka 

skillnaderna i disciplineringen av de båda könen? 
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1.3 Centrala begrepp 
 
För att få klarhet i vad vissa begrepp innebär och vad de innefattar har jag valt att 
förklara några av dessa närmare. Här beskrivs hur de ska uppfattas i just den här 
studien.  
 
 
1.3.1 Tillrättavisning 
 
I arbetet förekommer vid sidan av ordet tillrättavisning ett antal ord med samma 
innebörd och som i detta fall kan ses som synonyma. Istället för tillrättavisning 
förekommer också begrepp som negativ kontakt med läraren, klanderkontakt, 
disciplinering eller tillsägelse. Jag gör ingen åtskillnad mellan dessa sätt att uttrycka sig. 
Tillrättavisningar utdelas av läraren vid olika former av störande beteende. De störande 
beteende, vilka kan tillrättavisas och som mitt arbete behandlar kan bl.a. vara att eleven 
pratar, stör kamrater, åstadkommer ljud, är ouppmärksam/olydig, skymfar läraren, 
undviker att arbeta, utövar våld mot läraren, vänder sig från arbetet, går omkring, passar 
inte tiden eller stökar med bänken (Granström & Einarsson 1998). Tillrättavisningarna 
gäller alltså när eleven bryter mot normen för hur denne ska uppföra sig i klassrummet 
gentemot läraren, undervisningen eller klasskamraterna. Sådant beteende som t. ex. 
otillåten frånvaro från lektioner innefattas ej inom arbetet.  Störande beteende studeras 
bäst genom klassrumsobservationer. 
 
 
1.3.2 Sanktionsmöjligheter 
 
Lärare har vissa sanktionsmöjligheter inom skolan och undervisningen. Man har dock 
gradvis tagit ifrån de vuxna i skolan en rad sanktionsmöjligheter, därför att skolan 
skulle bli humanare för eleverna. De sanktioner lärare idag har kvar är bl. a. att: sätta 
låga betyg, visa öppet ogillande, ge överdriven mängd frågor,  inte ställa några frågor 
överhuvudtaget, ha enskilt samtal med föräldrar, ta bort privilegium och låta eleven få 
kvarsittning. (Ekholm & Fransson 1987). Under senare år har det diskuteras om 
kvarsittningen ska få vara kvar eller inte. 
 
 
1.3.3 Normer 
 
Elever som blir tillrättavisade bryter mot klassrummets normer. Normer talar om hur 
man bör och inte bör agera och  kan betraktas som ”handlingsregler som omgivningen 
meddelar genom något slags socialt tryck.” (Ekholm & Fransson 1987:30). Normer 
upprätthålls genom att sanktioner, påföljder, delas ut om man överträder normer eller 
genom att man får en belöning om man håller sig inom normen.  
 
 
1.3.4 ”Den dubbla dolda läroplanen” 
 
Den ”dolda läroplanen” uttrycker den del av undervisningen som innebär att eleverna 
samtidigt med kunskapsinhämtningen lär sig skolmiljön och samhällets normer och 
värderingar, t.ex. att räcka upp handen. (Pedagogisk uppslagsbok 1996). Denna brukar 
man som lärarstuderande vara bekant med, men det finns även en annan läroplan, ”den 
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dubbla dolda läroplanen”, som innebär att det finns två uppsättningar spelregler för 
eleverna, en för flickor och en annan för pojkar. Detta hävdar i alla fall Einarsson & 
Hultman (1984). Det finns alltså olika normsystem för pojkars och flickors 
undervisning. 
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2 Metod 
 
Jag har valt att göra en litteraturstudie, där jag undersöker tidigare forskning i ämnet. 
Eftersom jag anser att jag inte kan göra en tillräckligt omfattande empirisk 
undersökning för att få ett rättvist resultat har jag valt att avstå från att göra en sådan. 
Efter att ha läst Granström & Einarsson (1995) fann jag ett antal viktiga referenser till 
andra forskare inom ämnet. Därefter letade jag vidare efter nya referenser och började 
med att leta på ett antal lokala bibliotek. Min handledare har också givit mig tips om en 
del litteratur, hur och var jag ska söka den. Jag upptäckte att det finns mycket forskning 
och litteratur som rör könsskillnader i skolan, men att  det fanns ganska begränsat med 
material, som behandlar just den aspekt jag valt att undersöka, nämligen hur 
tillrättavisningar ges till pojkar och flickor. Med hjälp av referenslistor och min 
handledare anser jag dock att jag funnit representativ litteratur. Flera av författarna till 
litteraturen jag läst betonar också bristen på studier inom området. 
 
I arbetet har jag valt att se problemet ur ett lärarperspektiv, där lärare i olika 
undersökningar intervjuats eller iakttagits genom klassrumsundersökningar. Min 
inriktning är mot lärare i år 7-9, eftersom den delen av grundskolan kommer att vara 
min framtida arbetsplats. Jag beskriver främst de olika forskarnas observationer av 
klassrumsinteraktionen, eftersom jag tycker det ger en bra bild av hur det ser ut i 
skolan. Lärare är nog inte alltid medvetna om hur de behandlar och bemöter de båda 
könen. I några enstaka fall låter jag elevintervjuer skymta fram och då enbart för att ge 
en glimt av hur de ser på tillrättavisningar. Fokus ligger trots allt på lärarna. Jag har 
främst riktat in mig på att undersöka svenska förhållanden och just studier som tittat 
närmare på svenska klasser, men även tittat på andra nordiska, amerikanska och 
engelska studier. 
 
 
2.1 Genomförande 
 
Först läste jag den litteratur jag funnit inom ämnet. En stor del av det lästa återfinnes i 
mitt arbete. Sedan formulerade jag mina frågeställningar, alltså vad jag ville ta reda på, 
och utgick från dem. Jag valde att dela upp området i fyra olika problemformuleringar, 
för att göra arbetet mer strukturerat och tydligt. Mina frågeställningar känns 
heltäckande, utan att vara för omständliga. 
 
Mina frågeställningar är: 
• Hur upprätthålls ordningen för pojkar och flickor i klassrummet? Vilka är 

skillnaderna i  lärarens bemötande och tillrättavisningar mellan de båda könen? 
• Har lärarens kön någon betydelse för disciplineringen - i så fall vilken? 
• Vad beror skillnaderna i behandling och bemötande på? Varför ser det ut som det 

gör? 
• Vad kan man som lärare, både kortsiktigt och långsiktigt, göra för att motverka 

skillnaderna i disciplineringen av de båda könen? 
 
När jag formulerat vad jag ville undersöka började jag läsa den litteratur jag valt. Det 
jag sedan fann matnyttigt skrev jag ner i olika tematiska kategorier, som jag sedan 
sammanfattade. Basen för dessa kategorier finns i mina frågeställningar. Jag skapade 
kategorierna utifrån de frågeställningar jag formulerat.  
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När det gäller tillförlitligheten kan jag bara säga att jag på ett objektivt sätt försökt 
sammanställa vad de olika forskarna kommit fram till och vad deras åsikter är i 
frågorna. Tillförlitligheten i de enskilda studierna kan jag inte uttala mig om. 
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3 Resultat 
 
Resultatdelen är indelad i ett antal tematiska, övergripande kategorier med 
underkategorier. De övergripande kategorierna utgår från mina frågeställningar. Den 
första delen handlar om hur läraren sätter gränser i klassrummet. Den andra delen svarar 
på frågan om lärarens kön har någon betydelse i relation till elevens kön. Den tredje 
delen redovisar orsakerna till den olika behandlingen av pojkar och flickor. Den fjärde 
delen behandlar vilka åtgärder som kan vidtas för att motverka den olika behandlingen. 
Innan den avslutande sammanfattningen kommer finns ett avsnitt som behandlar relativt 
ny forskning om nya könsmönster och deras betydelse. 
 
 
3.1 Lärarens gränssättning i klassrummet 
 
Den första delen av resultatavsnittet svarar på den första frågeställningen, nämligen hur 
ordningen i klassrummet upprätthålls för pojkar och flickor. Vilka är skillnaderna i 
bemötande och tillrättavisningar mellan de båda könen? Jag börjar med att repetera 
olika former av störande beteende. Därefter beskriver jag pojkars och flickors 
klanderkontakter. Längre ner nämner jag också hur läraren tilltalar de båda könen. 
Pojkar och flickor har förväntade roller och förväntade beteenden och detta tas också 
upp. Man kan också se skillnad i bemötande mellan hög- och lågpresterande elever, 
vilket beskrivs längre fram. Innan den avslutande sammanfattningen beskriver jag hur 
medvetna elever är om sin situation vad gäller tillrättavisningar och vad de har att säga 
om detta.                                             
 
 
3.1.1 Störande beteende  
 
Under den inledande delen beskrev jag ett antal faktorer som ses som störande 
beteende. Här kommer en repetition av olika störande beteenden och en närmare 
beskrivning av vilka forskare eller författare som nämner de olika normbrytande 
företeelserna. Granström & Einarsson (1998) beskriver ett antal störande och 
provocerande beteenden, bl. a. att elever pratar, stör kamrater, åstadkommer ljud, är 
ouppmärksamma/ olydiga, skymfar läraren, undviker att arbeta, utövar våld mot läraren, 
vänder sig från arbetet, går omkring, passar inte tiden eller stökar med bänken. Även 
Elisabet Öhrn (1990) har skrivit om olika störande beteende, som hon har 
uppmärksammat. Hon fann i en av sina  undersökningar att den största delen av 
tillrättavisningarna avsåg prat, störande beteende och tuggummituggande m.m. 
 
 
3.1.2 Pojkars och flickors olika klanderkontakter 
 
Med klanderkontakter avses här olika former av tillsägelser, alltså någon typ av 
disciplinering. Längre fram beskrivs olika sätt att genomföra tillrättavisningar på. Öhrn 
(1990) har undersökt vilka olika sätt tillsägelser ges på och detta redovisas också längre 
fram. Här kommer både frekvens av tillrättavisningar och sätt att tillrättavisa på för de 
båda könen att beskrivas.  
 
En studie, som idag kan betraktas som klassisk gjordes av Meyer & Thompson 1956. 
De observerade elever i år 6 med blicken på lärarinitierat verbalt beröm och kritik. 
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Eleverna var medvetna om att undersökningen ägde rum. Meyer & Thompson kom 
fram till att pojkarna hade betydligt fler tillfällen då de tillrättavisades av läraren än vad 
flickorna hade. Man fann dessutom att pojkarna fick mer beröm än flickorna, men den 
skillnaden var inte så stor mellan könen. Pojkarna hade alltså totalt sett större 
interaktion med läraren än vad flickorna hade, både på gott och ont, men mest av ondo. 
(Wernersson 1977). 
 
En av Inga Wernerssons egna studier uppvisar samma resultat som Meyer & 
Thompsons undersökning. Hon gjorde då en undersökning i två klasser i år 4 och två 
klasser i år 7.  Hon ville då kartlägga om det fanns några könsskillnader i elevernas 
deltagande i den offentliga klassrumsinteraktionen. Hon förväntade sig att pojkarna 
skulle få mer uppmärksamhet, särskilt när det gäller tillrättavisningar och kritik. I själva 
studien infriades hennes förväntningar. Något att notera från hennes undersökning är 
dock att mängden tillrättavisningar och kritik ökade för flickorna från år 4 till 7, medan 
den minskade för pojkarna. När eleverna nådde högstadiet började alltså antalet 
tillrättavisningar för pojkar och flickor alltså att närma sig varandra. Det fanns i år 7 
ingen större könsskillnad med avseende på mängden tillrättavisningar. Wernersson 
refererar också till andra undersökningar, som visar att pojkarna får större fördelar i 
högre årskurser, eftersom den negativa delen av uppmärksamheten från läraren till 
pojkarna  minskar gentemot den positiva. Lärare visar också tydligt att de föredrar att 
undervisa pojkar. (Wernersson 1977). 
 
Wernersson (1988) hävdar också att de typiska resultaten för olika undersökningar är att 
pojkar får fler lärarkontakter än flickor och att detta inte kan förklaras med större 
mängd störande beteende. Wernersson beskriver närmare en undersökning gjord av 
Staberg, som visade att pojkar fick tillsägelser oftare än flickor i år 9, medan att det var 
tvärtom i år 7.  
 
Kelly (1986) gjorde en metaanalys av 81 undersökningar från olika länder där resultat 
om könsskillnader i klassrumsinteraktion ingår. Denna analys beskrivs av Wernersson 
(1988). Där dras slutsatserna att flickor har mindre kontakt med läraren än vad pojkar 
har. Flickorna får av läraren ca 35% av kritiken som utdelas i klassrummet. När det 
gäller beröm ligger det betydligt jämnare. Flickorna får 48% av berömmet som delas ut 
i klassrummet, medan pojkarna får 52% av den totala mängden. I undersökningen 
deltog totalt nio svenska klasser.  
 
Ett antal observationer i skolan gjordes av Wernersson under 1960- och 70-talen i 
skolan. Dessa visar att den stora tid som lärarna ägnade åt pojkarna inte var något 
positivt för dem. Den extra uppmärksamheten pojkarna fick bestod mestadels av 
tillrättavisningar och olika sorters av kontroll. Wernersson anser att liknande 
resonemang åter blivit aktuellt på 1990-talet. (Wernersson 1995). 
 
Även Öhrn (1990) har kommit fram till liknande resultat som andra undersökningar: 
pojkar tillrättavisas oftare än flickor. Hon gjorde en undersökning av sju olika grupper, 
där fem av dessa sju hade ett traditionellt mönster, där pojkarna fick fler lärarkontakter 
och även tillrättavisningar. 90-100% av dessa tillsägelser avsåg störande beteende 
såsom t. ex. prat eller  tuggummituggande m.m. Pojkar och flickor tillrättavisades för 
likartade beteenden, även om de disciplinerades i olika hög grad. Pojkar och flickor 
begår alltså samma sorts normbrott i klassrummet, men pojkarna blir oftare 
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tillrättavisade. Dock vet man här inget om frekvensen av störande beteende för 
respektive kön. Det är viktigt att komma ihåg.  
 
Både flickor och pojkar som stör eller avbryter i klassrummet sägs prata för mycket 
och/eller högljutt. Det är dock bara flickor som dessutom beskrivs störa med sin 
opposition mot lärare. Hur stor del av den totala mängden normbrott i klassrummet de 
båda könen innehar är mycket svårt att mäta, eftersom det kräver att observatören ser 
allt som sker i klassrummet, vilket nog kan betraktas som omöjligt. Annan kritik än 
sådant som rör störande beteende var ovanlig i Öhrns undersökning, t ex kritik som rör 
prestationer. Samma sak finner man i de flesta undersökningar. Också i amerikanska 
och brittiska studier finner man vanligen att pojkar får mer negativ uppmärksamhet än 
flickor. Även här avser dock kritiken oftast beteende och inte prestationer. 
 
Öhrn undersökte också olika sätt att utföra en tillrättavisning på och jämförde flickornas 
relativa andel av de olika formerna. Öhrn har noterat fem olika typer av 
tillrättavisningar, som lärare använder. Den vanligaste formen att disciplinera en elev på 
var att ge denne en direkt tillrättavisning, d.v.s. att läraren bara anger ett skäl eller bara 
säger elevens namn. Den andra formen är att hota om eller genomföra en bestraffning. 
Det tredje sättet är att läraren hånar eller förebrår eleven eller är ironisk mot denne. Det 
fjärde metoden innebär att läraren tillrättavisar genom att vädja eller be om en 
förklaring. Den sista formen Öhrn såg i sin undersökning var en skämtsam form av 
tillrättavisning. Här nedan följer en tabell med dessa olika former av tillrättavisningar 
som Öhrn funnit och här redovisas flickornas andel i % av den totala mängden 
tillsägelser. Tabellen består av tre kolumner, där den första beskriver 
tillrättavisningsformen, den andra flickornas andel i % av den totala mängden 
disciplineringar. Den tredje kolumnen presenterar den totala mängden tillrättavisningar 
av de olika formerna. 

 

Form av tillrättavisning Flickornas 
andel i % 

Totala mängden 
tillrättavisningar 

% av den 
totala summan 

Direkta tillrättavisningar 38 472 79 
Hot om, eller genomförd, bestraffning 20 41 7 
Lärare hånar, förebrår eller är ironisk 45 56 9 
Lärare vädjar eller ber om förklaring 49 25 4 
Skämtsam form för tillrättavisning 0 6 1 
Summa:  600 100 
 
Tabell 1: Fördelning av olika former av tillrättavisningar.  
 
Den totala mängden tillrättavisningar i Öhrns studie uppgår till 600 stycken. Dessa 600 
olika enstaka tillrättavisningar har placerat sig under olika former för tillsägelsen. Den 
klart största formen av tillrättavisning är den direkta tillrättavisningen. Den är kort, 
koncis och enkel att utföra. 79% av den totala mängden tillrättavisningar tillkom denna 
kategori. 38% av dessa tillrättavisningar, alltså cirka 179 stycken tilldelade läraren 
någon av flickorna. Flickornas andel av dessa tillrättavisningar är alltså drygt en 
tredjedel.  
 
De övriga fyra formerna var i denna undersökning inte lika vanligt förekommande som 
den direkta tillrättavisningen. 41 stycken, alltså 7 % av den totala summan, utgjordes av 



 10 
 

tillrättavisningar som formulerats som hot om, eller genomförd bestraffning. Här var 
flickornas andel endast 20%, d.v.s. cirka åtta tillsägelser. Att läraren hånar eller förebrår 
en elev eller är ironisk mot eleven förekommer inte heller så markant. 9 % (56 stycken) 
av tillrättavisningar tillföll denna form. Här är det dock nästan jämnt mellan pojkars och 
flickors andel av tillrättavisningar. 45%, cirka 25 stycken, drabbade flickorna. Den form 
som är mest jämnt fördelad mellan könen är ändå att läraren vädjar eller ber om 
förklaring. Denna typ är inte så vanlig, endast 4% (25 stycken) av den totala mängden 
hamnar inom den här kategorien. Av dessa riktas 49% till flickorna. Den femte och sista 
tillsägelseformen är den minst vanliga och utgör endast av 1% av det totala, d.v.s. 6 
stycken disciplineringar. Av dessa riktades ingen till flickorna, utan alla var riktade till 
pojkarna.  
 
För att sammanfatta tabellen kan man säga att den klart vanligaste tillrättavisningstypen 
är den direkta tillrättavisningen. Den är dock inte jämnt fördelad mellan könen – nästan 
2/3 av disciplineringarna riktas till pojkar. De sätt som riktas ungefär lika ofta till 
flickor som till pojkar utförs genom att läraren antingen hånar, förebrår eller ironiserar 
eleven eller att läraren vädjar eller ber om en förklaring. Dessa två sätt är dock inte så 
vanliga. Att hota om eller genomföra en bestraffning är inte vanligt. Förekommer den 
riktas den i åtta fall av tio till pojkar. Den minst vanliga kategorin utgörs av en 
skämtsam form av tillrättavisning. Den här typen riktades i denna undersökning bara till 
pojkar. 
 
 
3.1.3 Lärarens tilltal till flickor och pojkar 
  
Läraren verkar, enligt vissa forskare, tilltala pojkar och flickor på olika sätt. Enligt 
Einarsson & Hultman (1984) tilltalas flickor mjukare, mildare och barnsligare än 
pojkar, som tilltalas mörkare och fastare. Trots att pojkar betraktas som mer omogna än 
flickor bemöts de med ett vuxnare och robustare tilltal än flickorna. Även Gulbrandsen 
(1994) beskriver detta. Hon hävdar också att flera rösttest visar att vuxna pratar mjukare 
och mildare till flickor och mer bestämt och grövre till pojkar. Vuxna pratar också med 
flickor som om de vore yngre än vad de är. Även Steenberg (1997) och Öhrn (1990) har 
uppmärksammat fenomenet. 
 
När flickor tilltalas mer barnsligt och beskyddande blir budskapet till dem, enligt 
Wernersson (1977) att omgivningen inte går att styra med den egna viljan. Dessutom 
får de erfarenheten att de inte är lika kapabla som pojkar att möta ett strängare tonfall. 
Detta tolkar flickor som att de är skörare och tål mindre än vad pojkar gör.  
 
 
3.1.4 Flickors och pojkars förväntade beteende  
 
Både elever och lärare har olika föreställningar om skillnader mellan flickors och 
pojkars beteende utifrån vilken könstillhörighet de har. (Wernersson 1977). Detta gör 
att lärare har olika förväntningar och krav på flickors och pojkars generella beteende. Vi 
har vissa mönster vi gärna vill placera in eleverna i. Våra förväntningar spelar en viktig 
roll i klassrumsinteraktionen och ligger även till grund för hur lärare disciplinerar 
elever.  
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Ett stort antal undersökningar i USA och England visar hur lärare bedömer och 
beskriver olika kön. Flickor ses som problemfria, vänliga, skolanpassade, lydiga och 
trevliga. Pojkar ses däremot som aggressiva och bråkiga. Trots detta föredrar de flesta 
lärare att undervisa pojkar, därför att de är mer aktiva och utåtriktade. Blandade klasser 
är dock vad lärare helst föredrar. Det blir för stökigt med bara pojkar, medan det blir för 
mjäkigt med bara flickor. (Einarsson & Hultman 1984). Resultaten från USA och 
England kan även appliceras på Sverige, där liknande förhållande råder. 
 
Även Granström & Einarsson (1988) tar upp att lärarna ser skillnader mellan pojkar och 
flickor. Deras egen undersökning visar att lärarna anser flickorna vara mer 
skolanpassade än pojkarna och att de bättre följer gällande regler, båda skrivna och 
oskrivna. Pojkar är mer utåtagerande. Ändå uppfattar lärarna det som att pojkarna 
hänger med mer i samhällsdebatten och är mer allmänbildade. Flickor är däremot mer 
skolinriktade. Öhrn (1990) beskriver också att lärare tycker att det oftare är mer 
stimulerande att undervisa pojkar än flickor. Enligt hennes undersökning ansåg lärarna 
generellt att flickor ”tar lättare vid sig” och reagerar känslomässigt på tillsägelser. 
Enligt lärarna nedvärderar flickor ofta sig själva. Gulbrandsen (1994) redovisar 
dessutom att flera undersökningar visar att lärare, oavsett kön, förväntar sig mer av 
pojkarna rent kunskapsmässigt. Detta har undersökts av forskare som bett elever göra 
ett prov utan att skriva sina namn på. Lärarna har sedan fått rättat och det har visat sig 
att de då bedömer provet utifrån hur handstilen ser ut. En ”pojkstil” eller en ”flickstil” 
avgjorde ofta bedömningen. 
 
Pojkars beteende i klassrummet ligger på gränsen till vad reglerna tillåter. Detta får 
följden att de får fler anmärkningar p.g.a. sitt beteende än vad flickorna får. Att bli 
utskickad från klassrummet är ett hårt straff för en flicka, men för en pojke kan det vara 
en fjäder i hatten. På samma sätt drabbar säkert muntliga anmärkningar flickor hårdare 
än pojkar. Flickorna görs till åskådare, medan pojkarna görs till aktörer. Detta leder till 
att pojkar och flickor får eller tar olika elevroller i det traditionella klassrummet. 
(Einarsson & Hultman 1984). Stabergs undersökning i Wernersson (1988) visar att 
flickor och pojkar har olika strategier. Ogillar flickorna ämnet drar de sig undan, medan 
pojkar som ogillar ett ämne drar uppmärksamheten till sig. Här blir det tydligt vem som 
blir åskådare och vem som blir aktör i klassrummet. 
 
Lärarna tyckte i en studie av Davies (1984) att flickorna orsakade mer bekymmer – de 
var lättare att disciplinera, men svårare att handskas med när de bråkade. Dessa flickor 
utgjorde dock en liten grupp. Denna uppfattning bland lärarna kan betraktas som vanlig. 
(Öhrn 1990). 
 
 
3.1.5 Låg- och högpresterande elever  
 
Här har jag inte bara delat in eleverna efter kön, utan även efter prestationer i 
skolarbetet och lärares förväntningar över prestationer. Man kan koppla samman 
elevens prestation med lärarens förväntningar. En lågpresterande elev har ofta låg 
lärarförväntning och vice versa för en högpresterande elev. Inte bara elevens kön utan 
även prestationen spelar roll när det gäller att få kontakt med läraren, vare sig det gäller 
kritik eller beröm. 
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Enligt Meyer & Thompsons undersökning (1956) tog och fick pojkar fler kontakter 
med läraren än flickor. Särskilt lågpresterande pojkar har fler disciplinkontakter. Det är 
alltså skillnad i disciplinkontakter mellan låg- och högpresterande pojkar. 
Lågpresterande flickor får dock inte lika mycket negativ uppmärksamhet som 
lågpresterande pojkar. Detta beror på att pojkarna fick mer tillrättavisningar, därför att 
de på olika sätt störde. (Wernersson 1977). 
 
Lågpresterande flickor fick mer beröm än högpresterande flickor. Flickor som läraren 
har höga förväntningar på tycks ha mindre kontakt med läraren än andra elevgrupper, 
medan pojkar med höga lärarförväntningar får mest kontakt. Duktiga pojkar får alltså 
höra att de är duktiga, men det får inte duktiga flickor. Medan högpresterande pojkar får 
mest beröm av alla grupper får högpresterande minst beröm. (Wernersson 1988). 
  
Ekholm & Fransson (1987) hävdar att lärare oftare kritiserar de elever som har låga 
lärarförväntningar. Man har lättare att överse med en fe laktighet från den elev som man 
har högre förväntningar på. De som alltid är förväntat duktiga och ambitiösa kan alltså 
tillåtas att ha lite större svängrum i klassrummet. 
 
 
3.1.6 Elevers medvetenhet och egna kommentarer 
 
Eleverna själva är mycket medvetna om att pojkarna får mer tillrättavisningar än 
flickorna (Öhrn 1990). Det märker också att flickorna tilltalas med en mildare ton. 
Einarsson & Hultman (1984) beskriver också hur medvetna barnen är om könsrollernas 
krav och att både pojkar och flickor hjälper till att bevaka att båda könen håller sig inom 
sina egna områden, alltså de traditionella. Barnen fostrar varandra och bidrar till att 
reproducera gamla könsrollsmönster. 
 
”Flickorna själva talar också om att de visas överseende, men beskriver samtidigt hur 
flickor genom egna strategier – som lärarna inte tycks ha särskilt stor kontroll över – 
kan skaffa sig visst utrymme.” ( s. 117). De utgår från förväntningarna på den 
välanpassade eleven. (Öhrn 1990). 
 
Davies studie (1984) som återfinnes i Öhrn (1990) har undersökt vad eleverna själva 
säger om ordningsbrott. De blev tillfrågade om de själva någon gång begått 
ordningsbrott. Båda könen svarade i samma omfattning att de någon gång gjort sig 
skyldiga till att i klassrummet bråka, prata, vara ouppmärksam och kasta saker eller 
liknande störande beteende. Svaren sade dock inget om hur ofta det gällde, alltså hur 
hög frekvensen var för de båda könen. Detta visar i alla fall att trots att flickorna 
generellt sett inte får så många tillrättavisningar som pojkarna får, begår de ändå relativt 
många förseelser av olika slag, vilka bryter mot normerna i klassrummet. 
 
 
3.1.7 Sammanfattning 
 
Denna del behandlar hur läraren sätter gränser i klassrummet. Det har visat sig att 
gränsdragningen ser olika ut för pojkar och för flickor. Det som läraren ger 
tillrättavisningar för kan sammanfattas som störande beteende. Detta kan röra allt från 
att elever pratar till att de utövar våld mot läraren. Olika forskare, bl. a. Wernersson och 
Öhrn, har kommit fram till att pojkar får betydligt mer tillrättavisningar än flickorna. 
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Wernersson (1977) har också upptäckt att det dock börjar jämna ut sig mellan könen på 
högstadiet vad gäller disciplineringskontakter. 
 
Öhrn (1990) har också beskrivit olika sätt man kan utföra en tillrättavisning på. Hon 
upptäckte i sin undersökning att den direkta tillrättavisningen är det vanligaste sättet att 
disciplinera på (79% av den totala mängden tillrättavisningar). Enligt bl. a. Einarsson & 
Hultman (1984) tilltalas pojkar och flickor på olika sätt. Flickor tilltalas barnsligare, 
medan pojkarna tilltalas hårdare. 
 
Lärare har olika förväntningar på pojkar och flickor. Detta spelar även en roll när det 
gäller tillrättavisningar. Flickor förväntas vara välanpassade, lydiga och skolinriktade, 
medan pojkarna anses vara mer aggressiva och bråkiga. Många lärare anser enligt en 
studie i Öhrn (1990) att flickor som bryter mönstret anses vara de som orsakar mest 
bekymmer.  
 
Lågpresterande pojkar får mer kritik än högpresterande pojkar, högpresterande flickor 
och lågpresterande flickor. Lågpresterande flickor får mer beröm än högpresterande 
flickor. Högpresterande pojkar får mest beröm, och högpresterande flickor får minst 
beröm. Elever med höga lärarförväntningar får mer överseende av läraren än elever 
med låga lärarförväntningar. 
 
Eleverna är själva medvetna om att pojkarna får mer tillrättavisningar än flickorna. 
Flickorna utvecklar ibland strategier för att få större rörelsefrihet i klassrummet. 
Eleverna själva är också noga med att fostra varandra så att gamla könsmönster 
reproduceras. En studie visar tydligt att även flickorna begår ordningsbrott i 
klassrummet, kanske i högre grad än vad man tror. Trots detta får ändå pojkarna 
betydligt fler tillrättavisningar. Undersökningen säger inget om i vilken omfattning 
normbrotten äger rum för de båda könen. 
 
 
3.2 Lärarens kön i relation till elevens kön 
 
Den här delen svarar på frågan om lärarens kön har någon betydelse för 
disciplineringen och i så fall vilken. Här redovisas ett relativt stort antal studier, vilkas 
resultat sammanfattas i en tabell i sammanfattningen på sidan 15. 
 
Wernersson (1977) beskriver en undersökning av Good, Sikes och Brophy (1973), som 
studerade sambanden mellan lärarens kön och hur denne behandlade elever av samma 
eller motsatt kön. Undersökningen gjordes i år 7 och 8. Undersökningen visade att 
kvinnliga lärare gav mer beröm och var ”mjukare” i sin behandling av eleverna. 
Manliga lärare gav mer ämnesrelevant feedback. Man studerade också om läraren 
favoriserar elever av sitt eget kön, d.v.s. att kvinnliga lärare favoriserar flickor och 
manliga lärare favoriserar pojkar. Detta antagande stämde inte, men man kom dock 
fram till att kvinnliga lärare hade en starkare tendens än manliga lärare att ta fler 
positiva kontakter med pojkar än med flickor. 

Något intressant visade en kanadensisk undersökning. Den sade att många manliga 
lärare tyckte att flickor var mer passiva, medan många kvinnliga lärare tyckte att pojkar 
var mer aktiva. Det verkar alltså som att man är mer observant på det motsatta könets 
säregenskaper. (Wernersson 1977).  
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Granström & Einarsson (1995) menar att både manliga och kvinnliga lärare har mer 
överseende med flickor. Orsaken till detta ligger i att de betraktas som mer 
skolanpassade. Flickor behandlas dessutom med mer överseende av manliga lärare, och 
orsaken tros vara att män är uppfostrade till att vara artiga mot kvinnor och att flickor 
genom att ”le sött” kan utnyttja sin kvinnlighet gentemot manliga lärare för att skaffa 
sig fördelar. Flickor upplevs också av eleverna själva ha lättare att ställa in sig hos 
lärare med fjäsk och speciellt hos manliga lärare. Einarsson & Hultman (1984) tror att 
kvinnliga lärare antagligen inte är mer rättvisa mot flickorna än vad manliga lärare är. 
Flickor får inte lika mycket uppmärksamhet som pojkarna. Orsaken till detta är att våra 
kulturmönster sitter djupt rotade i båda könen, anser de. Våra stereotypa bilder av hur vi 
tror de båda könen är skulle alltså påverka oss till att behandla pojkar och flickor som vi 
gör, d.v.s. att ge pojkarna mer uppmärksamhet.  

 

Wernersson (1988) presenterar fyra olika undersökningar som rör lärarens kön i relation 
till elevens kön. Här följer de olika studierna: 

1. En norsk studie visar att lärarens kön hade betydelse för flickorna. De kvinnliga 
lärarna uppmärksammade flickorna betyd ligt mer än vad de manliga lärarna gjorde.  

2. En annan undersökning gjordes av Pettersson. Den visar att manliga lärare gav 
flickor bättre betyg och pojkar sämre jämfört med kvinnliga lärare. Pettersson 
konstaterar att det är ett genomgående drag att män gör en starkare åtskillnad mellan 
könen och könsrollerna än vad kvinnor gör.  

3. Bell (1981) fann att både manliga och kvinnliga lärare var mer positiva till kvinnligt 
beteende.  

4. En annan undersökning visar att manliga lärare förmanade mer än kvinnliga, medan 
kvinnliga lärare berömde mer. Man fann inga skillnader på pojkars och flickors 
beteende, men pojkarna fick mer förmaningar än flickorna – särskilt av manliga lärare. 
Av kvinnliga lärare fick pojkarna mer beröm än flickorna. Enligt denna undersökning 
tyckte pojkarna bättre om manliga lärare och flickor bättre om kvinnliga lärare. 
Wernersson drar slutsatsen att varken manliga eller kvinnliga lärare tycks favorisera sitt 
eget kön. (Wernersson 1988).  

Steenberg (1997) hävdar att manliga lärare behandlar pojkar och flickor på samma sätt 
som kvinnliga lärare gör. Alltså behandlas pojkar och flickor inte lika av vare sig 
kvinnliga eller manliga lärare, utan de behandlas olika.   

Nordahl (1995) menar att kvinnliga lärare har svårt att sätta gränser och att säga ifrån, 
har inte särskilt stor självtillit, i varje fall inte så mycket som manliga lärare har. Han 
menar vidare att en manlig lärare har lätt att säga ifrån och sätta gränser, har en 
tämligen grov ton och inte finner sig i något. Han verkar inte heller tycka att kvinnliga 
lärare är speciellt rättvisa: ”… det har funnits och säkert fortfarande finns en tendens 
bland många lärare, och speciellt då bland kvinnliga lärare, att kritisera pojkarna enbart 
utifrån deras kön.” (Nordahl 1995:38). 

 

Öhrn (1990) presenterar tre olika studier i ämnet:  

1. En studie (Ericsson & Rudberg 1983) menar att lärarens kön har betydelse för 
flickornas kontaktförsök. Pojkarnas kontaktförsök besvaras lika, men flickor fick mer 
sällan svar av manliga än kvinnliga lärare.  
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2. Crossman (1987) menar att manliga lärare behandlar könen mer rättvist.   

3. Stanworth (1983) kom fram till att eleverna tyckte att manliga lärare favoriserade 
pojkarna och höll flickorna på avstånd. De skämtade med pojkarna, hade ett ledigare 
sätt mot dem o.s.v. Manliga lärare är mer försiktiga mot äldre kvinnliga elever.  

Enligt Ganneruds undersökning tror kvinnliga lärare att de kan möta lägre förväntningar 
på sina möjligheter att upprätthålla respekt för läraren och ordningen i klassen, både 
från föräldrar och kollegor. Eleverna har liknande förväntningar. Kvinnor skulle alltså 
sakna pondus genom kön och röst. (Gannerud 1999). 

 

3.2.1 Sammanfattning 
 
Här följer några sammanfattande huvuddrag av det som forskare och författare kommit 
fram till vad gäller lärarens kön i relation till elevens kön.  
 
 Manliga lärare  Kvinnliga lärare  
 • Manliga lärare förmanar mer än 

kvinnliga lärare och berömmer mindre. 
• Gör starkare åtskillnad mellan könen 

• Kvinnliga lärare är mjukare och 
berömmer mer än manliga lärare. 

• Har svårare att säga ifrån 
F 
l 
i 
c 
k 
o 
r 
 

• Behandlar flickor med mer överseende 
än pojkar.  

• Uppmärksammar flickor mindre än 
pojkar.  

• Förmanar flickor mindre än pojkar.  
 

• Behandlar flickor med mer överseende 
än pojkar. 

• Uppmärksammar flickor mer än vad 
manliga lärare gör, men ändå mindre än 
vad pojkarna uppmärksammas.  

• Berömmer flickorna mindre än 
pojkarna.  

 
P 
o 
j 
k 
a 
r 

• Förmanar pojkar mer än flickor  
  

• Berömmer pojkar mer än flickor. 
• Tar mer positiva kontakter med pojkar 

än med flickor.  
 

 
Tabell 2: Sammanställning av lärarens kön i relation till elevens kön 
 
Efter att ha läst forskningen och litteraturen skriven om manliga och kvinnliga lärares 
relation till elever av antingen samma eller också motsatt kön märker man att alla 
forskare inte dragit samma slutsatser eller kommit fram till samma saker. I vissa fall är 
deras resultat mycket motsägelsefulla. Att manliga lärare förmanar mer än kvinnliga 
tycks inte vara omstritt. Ej heller det påstående som säger att kvinnliga lärare ger mer 
beröm. Lärare av båda kön behandlar alltså flickor med mer överseende p. g. a. att de 
anses vara mer skolanpassade, men även något annat som bidrar till detta är att 
flickorna använder sin charm på manliga lärarna. Kvinnliga lärare ger också mer beröm, 
men mer beröm till pojkarna än till flickorna.  
 
När det gäller uppmärksamheten på flickorna har flera forskare kommit fram till att 
kvinnliga lärare uppmärksammar flickorna mer än vad de manliga lärarna gör. Dock 
uppmärksammar manliga såväl som kvinnliga lärare pojkarna mer än flickorna. 
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Manliga lärare förmanar eleverna mer än kvinnliga lärare och då är det främst pojkarna 
som förmanas. Einarsson & Hultman menar att kvinnliga lärare säkert inte är mer 
rättvisa än vad manliga lärare är, medan Crossman kommit fram till att manliga lärare 
behandlar könen mer rättvist. Efter att ha sammanfattat det jag läst om detta är min 
slutsats inte densamma som Crossmans. Jag ser efter att ha tittat på flera 
undersökningsresultat inte kvinnliga lärare som mer orättvisa, snarare tvärtom. 
Kvinnliga lärare verkar uppmärksamma flickorna mer än manliga lärare. Visst är inte 
kvinnliga lärare helt rättvisa mellan flickor och pojkar, men de verkar ändå vara mer 
rättvisa i förhållande till manliga lärare. 
 
 
3.3 Orsaker till olika behandling av flickor och pojkar 
 
I denna del kommer jag att försöka bena ut olika orsaker till varför man som lärare 
behandlar pojkar och flickor olika i klassrummet. Först kommer jag att beskriva några 
olika forskningsperspektiv man kan se ur när man försöker förklara varför det finns 
skillnader mellan könen. En stor orsak till att vi behandlar och bemöter som vi gör beror 
på att vi, precis som alla andra individer, har vissa förväntningar och föreställningar om 
hur olika personer är. Dessa stereotypa bilder är vi kanske inte ens medvetna om och de 
kan, även om man är medveten om dem, vara svåra att utmana och omvärdera.  
 
Vi förväntar oss att det ska föreligga beteendeskillnader mellan pojkar och flickor och 
många forskare har rent generellt kommit fram till att sådana skillnader föreligger. 
Frågan är nu bara hur dessa har uppkommit. Jag diskuterar också sådana saker under 
denna del. Beror våra beteendeskillnader på att vi fötts med dem, d.v.s. att de är 
biologiska och kommit genom arvet, eller har vi fått dem genom miljön, d.v.s. att vi 
genom samhället, skolan och genom uppfostran socialiserats till de roller vi har och de 
mönster vi följer? Kan vi dessutom dra sådana slutsatser att alla individer av samma 
kön är på ett visst sätt? Detta kommer att tas upp under den här delen, men även 
diskuteras vidare under diskussionsdelen. Jag beskriver här också flickors mildare 
behandling, flickors och pojkars motstånd i klassrummet samt hur elever av olika kön 
reagerar på kritik. 
 
Läraren har ett behov av att kontrollera klassen och är rädd för att förlora denna 
kontroll. Disciplinen av klassen är inför kollegorna en måttstock för hur duglig man är 
som lärare. Det finns vissa svårigheter med att disciplinera pojkar – detta gör att lärarna 
oftare vänder sig till dem och inte till flickorna. Det innebär att pojkar oftare får 
tillrättavisningar, men också att undervisningens innehåll och form mer anpassas efter 
dem än efter flickorna. Detta beror inte på rädslan att förlora kontrollen utan på att 
lärarna ofta uppfattar pojkarna som verkligt intresserade – till skillnad från flickorna. 
Orsakerna till detta kan vara att pojkars engagemang kan tänkas vara djupare om de väl 
är intresserade. Man bedömer pojkarnas och flickornas intressen efter generella 
föreställningar. Pojkar och flickor iakttar mäns och kvinnors positioner och yrken i 
samhället – detta kan innebära att de förväntas använda sina skolkunskaper på något 
olika sätt, beroende av vilket kön de har. (Öhrn 1990). 
 
3.3.1 Lärares förväntningar och föreställningar 
 
Redan från födseln möter pojkar och flickor olika förväntningar, som leder till olika 
behandling från vuxna. Man har skilda förväntningar på pojkar och flickor. Flickorna 
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ses och får inflytande genom att vara välanpassade och duktiga. Pojkarna får samma sak 
genom att synas och höras. Flickornas belöning för att vara anpassade ligger i betygen, 
medan högljudda pojkar får det genom uppmärksamheten. Upproriska flickor bryter 
mot förväntningarna på hur flickor egentligen ska bete sig. Aggressiva pojkar däremot 
bryter inte heller mot förväntningarna på hur pojkar är. Öhrn (1990) 
 
Även Gulbrandsen (1994) skriver att lärare ofta har olika förväntningar på flickor och 
pojkar. Flickor betraktas som plikttrogna och ordentliga. Hon menar också att de 
förväntningar andra har på dig spelar stor roll för dina egna prestationer. Om en lärare  
har höga förväntningar eller låga förväntningar på en elev kan det alltså spela roll för  
hur eleven lyckas.  
 
Sandqvist (1998) menar att samhället lär pojkarna att vara aggressiva och bråkiga. 
Pojkar behöver, enligt henne, inte följa klassrummets regler och normer. Det är t.ex. 
tillåtet att avbryta flickor som talar. Huruvida detta ingår som tillåtet även i den ”dubbla 
dolda läroplanen” vet jag inte. Att pojkar tillåts bryta mot normer och regler i skolan, 
tror jag,  kanske beror på att många vuxna i skolan har förväntningar på och 
föreställningar om att pojkarna är sådana. Det går alltså inte att påverka detta, eftersom 
beteendet ligger i pojkars natur. 
 
Molloy (1992) menar att många lärare idag har olika förväntningar och olika sätt att se 
på pojkar och flickor. Vi har föreställningar om att pojkar är aktiva och flickor passiva. 
Det argumenteras ibland för detta som om det vore medfödda egenskaper och 
opåverkbara sådana. En del lärare protesterar mot att de skulle behandla sina elever 
olika beroende på vilket kön de har och menar att de behandlar alla elever lika. Molloy 
menar också att det fortfarande är lätt att se pojkar som individer men flickor som en 
grupp. Hon betonar också att egenskaper, t. ex. förnuft, inte kan knytas till kön utan till 
individ. Samma sak gäller med aktivitet och passivitet. ”En del flickor är de facto mer 
passiva i skolan än andra flickor – men alla flickor är det inte. En (hel) del pojkar är 
aktiva och dominanta – men alla pojkar är det faktiskt inte.” (s. 24). 
 
”Kvinnliga” egenskaper anses traditionellt bl. a. vara lydnad, omtanke om andra och 
brist på självhävdelse. ”Manliga” egenskaper anses vara bl. a. dominans, självständighet 
och självhävdelse. När en pojke visar någon av traditionellt sett manliga egenskaper 
uppmuntrar vi det, men skulle en flicka visa samma egenskaper, blir vi tveksamma och 
upplever henne lätt som dominant och aggressiv. Vi ser flickor samtidigt som varelser 
av kvinnligt kön och dämpar dem därför utifrån våra trånga föreställningar om vad som 
är rätt och fel för flickor och vi gör samma sak med pojkar. (Molloy 1990). 
 
Steenberg (1997) har en förklaring på varför både manliga och kvinnliga lärare bemöter 
pojkar och flickor på samma sätt (dock inte lika mellan pojkar och flickor). Orsaken är 
att lärare, oavsett kön, har samma föreställningar om könsskillnader och behandlar 
därför pojkar och flickor lika. Vi bekräftar och konserverar samhällets könsmönster. I 
Nordahls undersökning (1995)  sade de tillfrågade lärarna att de tyckte att pojkar var 
mer stökiga och aktiva, men också mer originella och skapande. 
 
En kanadensisk undersökning har undersökt lärarnas föreställningar om vilka 
föreställningar eleverna hade. Resultatet visar att hälften av lärarna trodde att eleverna 
hade förväntningar på könsdifferentierad behandling. Huvuddelen trodde att flickorna 
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ville bli behandlade som ”damer”, medan pojkarna väntade sig mer auktoritet. 
(Wernersson 1977). 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att lärarens upplevelser av enskilda elever påverkas 
av generella föreställningar och faktiska könsskillnader i samhället, de erfarenheter man 
har från skolsammanhang och förväntningar på elevers sociala karriärer. (Öhrn 1990). 
Lärare påverkas av sina förväntningar och av sina stereotypa bilder av hur flickor och 
pojkar är och beter sig och reproducerar dessa mönster genom att överföra dem till 
eleverna. Inte bara lärare utan hela samhället förväntar sig olika saker av de båda könen. 
Det är ofta lätt att man ser egenskaper som opåverkbara, könsbetingade och medfödda 
istället för att koppla dessa till individer. 
 
 
3.3.2 Beteendeskillnader 
 
En kanadensisk undersökning av Ricks & Pyke (1973) visar att 74% av lärarna som 
intervjuats menade att det finns beteendeskillnader mellan pojkar och flickor. Pojkar är 
mer aktiva och flickor är mer passiva. Enligt en engelsk undersökning föredrar en stor 
andel av både kvinnliga och manliga lärare att undervisa pojkar. Flickorna sågs som 
mer motiverade, medan pojkarna som mer intressanta. Detta kommer jag att ta upp 
under diskussionsdelen. Pojkarna betraktas som bråkigare, medan flickorna ses som 
tjurigare. Flickor anses vara problemfria, lydiga och trevliga elever. De blir dock 
bortglömda som individer. Pojkarna ses som aggressiva och bråkiga och läraren 
engagerar sig personligt i dem. De ses alltså som individer, medan flickor betraktas som 
en grupp. Andra undersökningar visar att individuella elevegenskaper har större 
betydelse för lärarens reaktioner mot pojkar än mot flickor. Det egna beteendet har 
alltså större betydelse för vilken behandling pojkar möter än vad det har för flickor. Det 
kan bero på att läraren är mer observant på pojkars individuella beteende, eftersom de 
är mer utåtriktat aktiva. (Wernersson 1977). 
 
Staberg (1992) menar att en anledning till att lärare riktar mycket uppmärksamhet till 
pojkar kan vara att de är dominerande i klassrummet. Om läraren inte ger dem mycket 
uppmärksamhet bryter kaos ut i klassrummet. Flickorna stör inte ordningen och 
behöver därför inte lika mycket kontroll. 
 
Wernersson (1977) menar också att skillnader mellan pojkar och flickor i klassrummet 
egentligen inte är rollskillnader. De kan istället beskrivas som beteendeskillnader 
mellan enskilda individer som tillhör två olika grupper – pojkar och flickor. 
Skillnaderna i det sociala beteendet är i sammanhanget viktigare än könsrollerna. 
 
När det gäller att få uppmärksamhet har flickor och pojkar olika beteendemönster. 
Pojkarnas beteende leder till att de får uppmärksamhet. De är högljudda och bidrar med 
infall och aktiviteter som framkallar skratt. Flickorna har däremot ett beteendemönster 
som ger mindre uppmärksamhet. Pojkar vill få uppmärksamhet, medan flickorna ofta 
vill undvika den. Ibland har man velat förklara skillnaderna mellan pojkars och flickors 
kontakt med läraren med att pojkar är mer störande och att det enbart är 
tillrättavisningar av olika slag som pojkarna har mer av. (Wernersson 1988). 
En studie Öhrn (1990) beskriver hävdar att det inte spelar så stor roll om flickorna 
deltar i undervisningen eller drar sig tillbaka. De uppmärksammas ändå mindre än 
pojkarna i vilket fall. Eftersom flickorna anpassar sig till skolsituationen kräver de inte 
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lärarens uppmärksamhet såsom pojkar gör och det är lättare för lärare att förbise dem. 
Flickors tidiga erfarenhet säger dem också att det inte ger någon bra respons från 
läraren att vara utåtriktad och aktiv. Flickor har färre negativa kontakter med läraren 
men det gör också att läraren in behöver intressera sig för dem. 
 
  
3.3.3 Biologiska faktorer 
 
Weiner & Berge (2001) tar upp ”biologismens” återkomst i den svenska könsdebatten. 
Med biologism i detta fall menas att man ser könsskillnader som något nedärvt och 
medfött och att pojkar och flickors olikheter biologiskt och beteendemässigt beror på 
detta. Biologiska egenskaper går inte att påverka. Weiner & Berge nämner forskning 
som visar på biologiska och beteendemässiga skillnader mellan pojkar och flickor. 
Detta kan man läsa om i Utbildningsdepartementets rapport ”Vi är alla olika” (1994). 
Rapporten betonar vikten av könsskillnader som en grund för att utveckla strategier för 
jämställdhetsarbetet. Rapporten kritiserades när den kom ut och blir nu även kritiserad 
av Weiner och Berge, som anser att man inte kan se könsskillnader som något 
biologiskt fenomen, som ej kan påverkas. 
 
Lahelma & Gordon skriver i Arnesen (1998) om gränsöverskridande och kön. De har 
intervjuat ett antal lärare, som menar att könsskillnaderna verkar vara självklara, alltså 
en naturlig skillnad. De är så djupt rotade att vi inte ifrågasätter dem. Ofta värdesätts 
pojkars egenskaper högre. Några lärare anger att det är självklart att flickor och pojkar 
bemöts olika. Andra tycker att pojkar och flickor blir bemötta på samma sätt. Även här 
tas det upp att pojkar får mer både positiv och negativ uppmärksamhet av läraren. 
 
Wernersson hävdar att det just nu (alltså 1995) inte finns någon kunskap om vare sig 
biologiska eller sociala faktorer, som skulle rättfärdiga att pojkar och flickor generellt 
behandlas olika i skolan. (Wernersson 1995). Einarsson & Hultman (1984) frågar sig 
om det är biologiskt betingat för flickorna att hålla sig undan? 
 
 
3.3.4 Flickors mildare behandling 
 
Att flickor behandlas mildare verkar, enligt Öhrn (1990), bero på att läraren inte blir 
utmanad på samma sätt av flickorna som av pojkarna. De ber istället om ursäkt och stör 
inte klassrummets ordning såsom pojkarna gör. Eftersom flickorna inte utmanar läraren 
kan de få ett gott förhållande till läraren, vilket de på olika sätt kan utnyttja, och de kan 
till viss del få slippa lärarens direkta kontroll, och istället i skymundan sitta och prata 
med kompisen. 
 
Granström & Einarsson (1995) menar att det finns två skäl till att flickorna behandlas 
mildare. Det ena är just att flickor upplevs som mer skolanpassade än pojkar. Den andra 
orsaken är att manliga lärare ger flickor mer överseende, därför att de dels har blivit 
fostrade till att vara artiga mot kvinnor, dels att flickorna använder sin charm och 
kvinnlighet – de ”ler sött” för att få lättnader, både i arbetet och när det gäller 
disciplineringar. 
 
En fjärdedel av lärarna i Öhrns undersökning (1990) tyckte inte att det fanns 
könsrelaterade fördelar på högstadiet. De övriga kunde finna vissa fördelar för 
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flickorna. Man hade t. ex. mer överseende vid ordningsbrott, såsom sena ankomster och 
glömda läxor. Orsaker till detta är för det första att manliga lärare har mer överseende. 
De har blivit uppfostrade att vara artiga mot kvinnor.  
 
Flickor är för det andra dessutom mer skolanpassade – de stör ej lika mycket. Lärare 
reagerar dock starkt mot ”jobbigare” tjejer – de passar ej in i det gamla mönstret. De 
anses tillhöra de mest besvärliga eleverna. Ricks & Pykes undersökning visar att en stor 
del av lärarna tror att flickorna vill bli behandlade som ”damer”. (Wernersson 1977). 
Detta kanske påverkar lärarnas bemötande av flickor. 
 
 
3.3.5 Flickors och pojkars motstånd 
 
Lärarna i Öhrns studie (1990) diskuterade flickors och pojkars bråkighet. De upplevde 
då att de hade större problem med flickorna. Pojkarna störde visserligen genom att prata 
för mycket och för högt, men de opponerade sig inte mot lärarna som flickorna kunde 
göra. Lärarna tyckte också att det bara var med flickor de kunde ha öppna konflikter. 
Orsaken till detta var, enligt lärarna, att flickor har svårt att ta kritik. Pojkar som 
kritiserades kunde skämta bort det eller förklara sitt beteende, medan flickorna inte 
glömde lika snabbt. Flickor hade istället en tendens att ta kritik personligt. Segdragna 
konflikter kunde bli en följd. Konflikten kunde dessutom utvidgas till att även gälla 
flickans vänkrets och det kunde då påverka lärarens relationer till andra elever i flickans 
omgivning. 
 
Pojkar visar öppet motstånd, medan flickor har andra strategier. T. ex. kan ett 
överdrivet barnsligt beteende med fnissningar och viskningar utnyttjas för att slippa 
utföra uppgifter. Ett till synes undergivet sätt mot läraren kan användas för att hela 
klassen ska få lättnader. Pojkars motstånd innebär aggressivitet och störande beteende, 
medan flickors motstånd bl. a. utgörs av frånvaro från lektioner, minimalt deltagande, 
likgiltighet mot lärare, tystnad o.s.v. Det finns dock inte en entydig ”feminin könsroll”. 
Flickor utnyttjar sin person – och relationsorientering för att göra motstånd. När flickor 
reagerar med känsloutspel och moralisk indignering tycks det vara särskilt svårt för 
läraren att handskas med detta. Både pojkar och flickor kan leverera kritik skämtsamt. 
Eftersom flickorna visar motstånd mindre offentligt kan det medföra att läraren inte 
noterar motståndet eller också ignorerar det. Flickors kritik uppfattas ofta som ett brott 
mot förväntat beteende. Flickors normbrytande innebär mer makt än pojkars. Deras 
öppna protester tycks vara mer ”personligt” färgade. (Öhrn 1990). 
 
Helmadotter gjorde 1989 en studie på högstadiet som visar att det främst var flickor 
från arbetarklassen som enligt lärarna utmärkte sig negativt. De upplevdes som antingen 
störande eller ointresserade. (Sandqvist 1998). 
 
 
3.3.6 Kritik 
 
Flickor och pojkar reagerar olika på kritik. Pojkar tar den inte personligt, utan ser den 
som ett uttryck för gruppens regelsystem. Flickor däremot upplever den som personlig. 
(Öhrn 1990). Pojkar får oftare tillsägelser och kritik i skolan än flickor. Flickor bryr sig 
då ofta inte om det eftersom det är vardagsmat att pojkarna får anmärkningar. Får 
flickor tillsägelser kan det därför väcka mer uppmärksamhet och de tar då ofta mycket 
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illa vid sig. Pojkar tar det inte lika personligt. De är istället vana från idrotten att få 
kritik och att bli ”utvisade”. (Steenberg 1997). Även Öhrn (1990) nämner att flickor lätt 
”tar vid sig” och reagerar känslomässigt på tillsägelser.  
 
Många tonårsflickor går in i en känsloladdad period, då mycket tas personligt, som t. 
ex. konstruktiv kritik från läraren. (Molloy 1990). Flickor reagerar personligt eftersom 
de är ovana vid hierarkier – de är alltså mindre benägna att möta läraren som en ledare. 
Flickor drar också nytta av sin personorientering. De har ett annat förhållande till 
läraren än vad pojkar har. Det är svårare att handskas med och disciplinera flickors sätt 
att opponera. Pojkar och flickor orienterar sig mot lärare på olika sätt. (Öhrn 1990). 
 
 
3.3.7 Sammanfattning 
 
Det finns olika orsaker till varför lärare både behandlar och disciplinerar flickor och 
pojkar på olika sätt. En stor orsak är lärares förväntningar och föreställningar. Vi har 
som lärare, liksom alla individer, stereotypa sätt att se på de båda könen. Flickor 
förväntas vara passiva, medan pojkar förväntas vara aktiva. Ibland argumenteras dessa 
beteendeskillnader som om de skulle vara medfödda och inte kopplade till individer. 
Om en elev oavsett kön går utanför gränserna för vad som betraktas som ”vanligt” 
beteende för respektive kön, blir vi tveksamma och försöker dämpa dessa beteenden. 
Det är ingen större skillnad på hur män och kvinnor möter de båda könen, eftersom våra 
uppfattningar om könsmönstren sitter så djupt rotade inom oss.  
 
Pojkar och flickor uppvisar ibland beteendeskillnader. Frågan är hur dessa skillnader 
uppkommit. Vissa hävdar att de är biologiskt betingade, medan andra menar att vi 
genom miljön, t. ex. genom skola, familj och samhälle, lärt oss hur vi ”ska” vara. 
Flickor behandlas mildare av lärare. Detta beror bl. a. på att de betraktas som mer 
skolanpassade och inte stör klassrummets regler. Dessutom får de mer överseende vid 
förseelser av manliga lärare, eftersom män ofta är uppfostrade att vara artiga mot 
kvinnor. Flickorna använder ofta sin charm, de ”ler sött” för att slippa repressalier. 
Flickor som inte passar in i mönstret anses vara bland de besvärligaste att hantera.  
 
Flickor och pojkar gör motstånd på olika sätt. Pojkar protesterar mer högljutt, men de 
opponerar sig inte så som flickorna kan göra. Kritik mot pojkar kan lätt skämtas bort, 
medan flickorna tar åt sig mer personligt. Detta kan bl. a. leda till öppna och segdragna 
konflikter. Pojkar gör motstånd genom att vara aggressiva och störa, medan flickorna 
gör motstånd genom frånvaro från lektioner, minimalt deltagande, likgiltighet mot 
lärare och tystnad o.s.v.  
 
 
3.4 Åtgärder för att motverka olika behandling 
 
Den fjärde delen i uppsatsen behandlar olika åtgärder, som man som lärare kan vidta för 
att motverka olikheterna i behandlingen och bemötandet av flickor och pojkar. Man 
sätter gränser olika för pojkar och flickor, därför att man har vissa föreställningar om 
hur de båda könen är. Pojkar och flickor beter sig ofta också på olika sätt. För att kunna 
behandla könen mer jämställt måste man bl. a. stärka flickorna. Jag kommer först att 
titta på vad man kortsiktigt kan göra i klassrummet. Sedan kommer jag att nämna vad 
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man kan göra långsiktigt inom skolan och samhället i stort. Längre fram kommer jag 
också att diskutera huruvida särundervisning är något att rekommendera. 
 
 
3.4.1 Kortsiktiga åtgärder i klassrummet 
 
Sandqvist (1998) beskriver några olika åtgärder man kan ta till för att motverka 
skillnaderna som råder i klassrummet. Man ska som lärare sätta det enskilda barnet i 
fokus. Man ska alltså se individen och uppmuntra barnet att utveckla sina individuella 
egenskap och talanger – även om dessa inte överensstämmer med det som traditionellt 
förknippas med barnets kön. Pojkar ska inte tillåtas bestämma eller dominera över 
flickorna. Fler män inom barnomsorg och skola behövs för att vidga barnens perspektiv 
på hur kvinnor och män är. Även Nordahl skriver om bristen på manliga förebilder i 
skolan. Han menar att den inte bara drabbar pojkarna utan även flickorna. De får då 
inga kunskaper om de manliga sidorna i deras egna personligheter.  
 
Einarsson & Hultman (1984) skriver att lärare främst ser sina elever som individer och 
inte är medvetna om den övergripande strukturen i klassrumsinteraktionen. Det är alltså 
viktigt för oss lärare att bli medvetna om de mönster som råder i klassrummet. 
 
Eleverna lär sig mer av oss vuxna utifrån vad vi gör än utifrån vad vi säger – vi är alltså 
betydelsefulla som rollmodeller. (Molloy 1992). Att vi i skolan fungerar som förebilder 
för eleverna är någonting som både kan ses som en långsiktig och en kortsiktig åtgärd.  
 
Åberg (1994) menar att man som lärare ska skapa ett gott klassrumsklimat där alla 
känner sig ansvariga, duktiga och uppskattade. Detta kan man åstadkomma genom bl. a. 
värderings-övningar. De hjälper till att öka självkännedomen hos barnen och få dem att 
bli medvetna om sina attityder.  
 
Flickor anses ofta ha ett beteendemönster som kännetecknas av passivitet, anpasslighet, 
beroende, rädsla och osäkerhet. Dessa brister i flickors beteende bör åtgärdas om man 
ska komma tillrätta med problemet. (Wernersson 1988). Flickor måste stärkas och våga 
tro på sig själva. 
 
Gulbrandsen (1994) tar upp några konkreta saker man kan göra som lärare för att stärka 
tysta elever och öka medvetenheten om jämställdhet hos eleverna. 
• lär känna de tysta (oftast många flickor) 
• göra barnen medvetna (räkna streck, svara varannan gång) 
• ge flickorna större utrymme (puffa på dem) 
• träna flickorna i att våga prata och träna pojkarna i att praktisera omsorg och 

omtanke om varandra 
 
Lärare som provat ”varannan damernas” när de ställt frågor har ofta stött på pojkar, som 
tyckt sig vara förfördelade och orättvist behandlade. Flickorna blev också pressade av 
pojkarnas attityder. Det har alltså visat sig vara svårt att genomföra, därför att hela 
klasser vände sig emot systemet. Det är viktigt att undervisa om genus i de högre 
åldrarna. De båda könen har ofta mycket att delge varandra. (Steenberg (1997).  
Steenberg (1997) har också konkreta tips. Dessa är bl. a. att: 
• arbeta ämnesintegrerat (genomsyrat av genusperspektiv, integrera pojk- och 

flickämnen) 
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• särundervisning (lyfta fram flickorna, vill ej p. g. a. stökigt med bara pojkar. Ska ej 
underblåsa olikheter mellan könen) 

• granska läromedlen (ofta anpassade efter pojkar) 
• elevens val – få eleverna att välja annorlunda – locka mer 
• uppmärksamma tonårsflickorna (löper stor risk att dra sig undan, bli osynliga, tysta, 

ofta manipulativa). Dessa flickor blir ofta inte mer talföra i mindre grupper 
 
Wernersson (1991) betonar också att man inte bara kan koncentrera sig på att ”lyfta 
flickorna”. Det är inte alltid så lätt att se var gränsen går mellan att stödja flickorna på 
deras egna villkor och att göra om flickorna på pojkarnas villkor. Det är också viktigt 
att se variationen inom respektive grupp. Man måste också arbeta med pojkarnas 
fördomar. 
 
 
3.4.2 Långsiktiga åtgärder inom skolan och samhället 
 
Wernersson (1977) menar att man ska begränsa det fria ämnesvalet – man måste tvinga 
eleverna att skaffa konkreta kunskaper inom ämnen och områden som traditionellt är 
förknippade med den motsatta könsrollen. När man utformar undervisningen och 
ämnesinnehållet ska man ta hänsyn till båda könen – inte bara pojkarnas intressen ska få 
råda. Detta är en åtgärd som kanske främst kan ses som långsiktig, även om man kan se 
den som kortsiktig också. 
 
Einarsson & Hultman (1984) påpekar att man ska arbeta tillsammans med föräldrarna 
och utgöra ”en motkraft mot de rådande kulturmönstren” (s. 233). Lärare och föräldrar 
måste bli mer medvetna om de problem som finns och en förändrad attityd kan göra att 
de får en handlingsberedskap, d.v.s. en strategi för hur man konkret ska agera. 
Einarsson & Hultman tror inte att centralt utfärdade anvisningar skulle hjälpa. De anser 
dock inte att man ska göra alla lika. 
 
Om man ska uppmuntra flickor att välja otraditionella yrken måste man vara noga med 
att inte nedvärdera de traditionella kvinnoyrkena. Man ska dock visa att man som 
kvinna har fler möjligheter än det traditionella. (Mansyrken är ofta bättre betalda). 
Kvinnoförtrycket i samhället minskar inte heller bara genom insatser på skolans 
område. Man kan dock uträtta en hel del inom skolan. Vi kan hjälpa flickorna att se sin 
egen situation. (Gulbrandsen 1994) 
 
Steenberg (1997) menar också att skolan måste omstruktureras, t. ex. genom att bilda 
flexibla undervisningsgrupper. Timplanerna ger också utrymme för flexibilitet. 
Facklärare kan arbeta med yngre barn. Samarbete mellan lärare och personal med olika 
ämneskunskaper kan öka, och pojkars och flickors delaktighet och inflytande i 
skolarbetet får större utrymme när genusperspektivet lyfts fram. Skolan bedriver idag 
verksamhet med syftet att bryta könsarbetsfördelningen. Ofta har man projekt för att 
påverka yrkesval, dock oftast ej kvinnors och mäns samhällspositioner. (Öhrn 1990). 
 
Molloy (1992) menar att det borde ligga mer i kvinnors intresse att arbeta med 
jämställdhetsfrågor, eftersom det är främst deras situation som ska förändras. Om lärare 
också synliggör sitt beteende gentemot eleverna är det lättare att uppmärksamma sitt 
beteende om man behandlar pojkar och flickor olika eller inte jämställt. Hon påpekar 
också att det är lätt att tro att skolan är jämställd, då det arbetar många kvinnor där. 
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3.4.3 Särundervisning 
 
Wernersson (1991), Weiner & Berge (2001) och Steenberg (1997) är några som 
beskriver särundervisning som en undervisningsmetod. Särundervisning innebär att 
flickor och pojkar undervisas var för sig. De studier Weiner & Berge (2001) refererar 
till har blandade resultat av särundervisning.  Flickorna i en dansk studie blev mer 
avspända och vågade tala mer, medan pojkarnas respons inte var lika bra. I Sverige 
gynnades både pojkar och flickor, men klyftorna mellan grupperna blev mer uttalade. 
Särundervisning ger en chans att utforska vad det innebär att vara flicka och pojke. 
 
Wernersson (1991) redovisar följande studier rörande särundervisning. En studie i 
England visar att särundervisning gav bättre resultat – detta beror dock på social 
rekrytering av eleverna. Kelly (1978) gjorde en jämförelse mellan Australien, England 
och Italien. Den visade att särundervisningen inte hade någon betydelse för flickorna, 
men missgynnade pojkarna, som lyckades bättre i samundervisningen. Harvey (1985) 
fick resultatet att flickor presterar bäst i blandklass. I Australien har man idag 
särundervisning och där är det inte bättre resultat i rena flickklasser. En ständig 
diskussion om ämnet är dock viktig. 
 
 
3.4.4 Sammanfattning 
 
Det finns kortsiktiga och långsiktiga åtgärder man kan vidta för att öka jämställdheten i 
klassrummet vilket får som följd att pojkar och flickor vistas där på samma villkor, 
vilket inte är fallet idag. Det är viktigt att man som lärare ser individen, och inte enbart 
en person i en grupp. Man måste också uppmuntra eleven att utveckla sina talanger och 
egenskaper, även om de traditionellt sett inte förknippas med barnets kön. Flera 
författare slår fast att det behövs mer män i skolan. Man måste också stärka flickorna i 
deras situation. Det räcker inte med att stärka flickorna, man måste arbeta med 
pojkarnas fördomar också. 
 
Långsiktigt måste man begränsa ämnesvalet så att elever tvingas skaffa kunskaper i 
ämnen som traditionellt förknippas med motsatt könsroll. Skolan måste också 
samarbeta med föräldrarna. Särundervisning är ett alternativ som fått blandat resultat 
världen över. Det finns alltså inget entydigt svar om särundervisningens betydelse. 
 
 
3.5 Den ”nya” flickan  - den ”nya” pojken 
 
Öhrns undersökning från 1990 visar att lärare reagerar starkt mot ”jobbigare” flickor, 
eftersom de inte passar in i mönstret. Båda flickor och pojkar som stör eller avbryter i 
klassrummet sägs prata för mycket eller för högt. Det är dock bara flickor som 
dessutom beskrivs störa med sin opposition mot läraren. Dessa flickor som är mer 
framåt i klassen tillhör en nygammal grupp som syns mer framträdande i forskningen 
från 90-talet och framåt. 
 
Studier av unga människors identitet tyder på att det uppstått en ny uppsättning 
genusidentiteter. Tecken på genusförskjutning är ”feminina” pojkar och ”maskulina” 
flickor. Nya mönster började uppstå i början av 90-talet där flickorna själva blev 
självsäkra utåt, aktiva, extroverta och självständiga och inta starkare positioner i 
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klassrummet. Att man på 90-talet började upptäcka detta kan bero på att forskarna nu 
blev mer nyanserade i sin forskning. Dessutom har man tidigare inom forskningen 
fokuserat mer på pojkars dåliga resultat. (Weiner & Berge 2001). 
 
Öhrn har diskuterat detta i boken Könsmönster i förändring? (2002). Aktuell forskning 
visar förändringar i unga kvinnors och mäns villkor, förhållningssätt och agerande. 
Skillnaderna har skett under 90-talet. Det är i synnerhet unga kvinnors identitet som 
förändrats. I början av 90-talet kom en beskrivning på en ”ny” typ av flicka, som 
klarade sig väl i skolan, var utåtriktad, reflekterande och kritisk. 
 
Flera nordiska och internationella studier, som redovisas i Könsmönster i förändring? 
(2002),  visar dock att det inte skett någon större förändring – de gamla mönstren råder 
fortfarande. Källers (1990) undersökning visar att flickorna blev nedvärderade av 
pojkarna. Pojkarna hade övertaget genom fysiska uttryck och flickorna genom 
normativa uttryck, d.v.s. regler. Staberg (1992) fann i sin undersökning att de gamla 
mönstren fortfarande var aktuella. Pojkarna bröt i större utsträckning mot klassrummets 
regler, t. ex. genom att inte räcka upp handen. De kommenterade också det flickorna 
sade. Fortsatt fostran av flickorna till större ansvar och arbete och av pojkarna en 
barnsligare, mer lekfull hållning. 
 
Öhrn (1990) fann att man som lärare såg pojkar som individer, medan man såg flickor 
som en grupp. Det fanns dock även utåtriktade flickor. Öhrn gjorde en studie år 2000 
där hon även fann att flickorna nu genomförde gemensamma protester, medan pojkarna 
inte gjorde detta. Öhrn refererar till Lundgren (2000), som menar att pojkar tar mycket 
fysisk och verbal plats, men att det inte alltid var så och att det inte gällde alla pojkar. 
 
Man ser nu mer variationer mellan olika grupper, ämnen o.s.v. Man har en ny bild av 
flickors motstånd. Dock råder det brist på svenska studier. De ”nya” flickorna agerar 
säkert, självständigt och är inte rädda för klassrumsoffentligheten. Det gäller dock en 
begränsad mängd flickor. Mycket är sig likt sedan 80-talet. ”Sammantaget får alltså 
forskningen sägas visa på förskjutningar i könsmönster, men inte på att nya 
interaktionsmönster ersätter de gamla.” (Öhrn 2002:79). 
 
 
3.6 Sammanfattning av resultatet 
 
Första delen av resultatdelen behandlar hur läraren sätter gränser i klassrummet. 
Gränsdragningen ser olika ut för pojkar och flickor. Läraren tillrättavisar olika former 
av störande beteende, som t. ex. kan vara att elever pratar eller stör sina kamrater. Olika 
forskare har kommit fram till att pojkar får betydligt fler tillrättavisningar än flickor. 
Det finns olika sätt att utföra en tillrättavisning på. Öhrn (1990) fann i sin undersökning 
att den vanligaste typen är den direkta tillrättavisningen. Pojkar och flickor tilltalas inte 
heller på samma sätt, då flickorna tilltalas med en barnsligare ton, medan pojkarna 
tilltalas hårdare. Lärare har också olika förväntningar på pojkar och flickor. Flickor 
förväntas vara skolanpassade och lydiga, medan pojkarna förväntas vara bråkiga och 
högljudda. 
 
Eleverna är själva medvetna om hur tillrättavisningarna fördelas i klassrummet. En 
studie visar också tydligt att även flickor begår ordningsbrott i klassrummet, kanske i 
större utsträckning än vad man tror. 
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Den andra delen behandlar lärarens kön i relation till elevens kön. Där framgår att 
manliga lärare förmanar mer än kvinnliga lärare, medan dessa berömmer mer än de 
manliga. Flickor behandlas med mer överseende av båda könen. Likaså 
uppmärksammar både manliga och kvinnliga lärare pojkar mer än flickor. Kvinnliga 
lärare är dock bättre på att uppmärksamma flickorna än vad manliga lärare är. Manliga 
lärare förmanar pojkarna mer än flickorna. Kvinnliga lärare berömmer pojkarna mer än 
flickorna. Vem som är mest rättvis mot båda könen finns det inget entydigt svar på. 
 
Den tredje delen beskriver olika orsaker till varför man behandlar flickor och pojkar 
olika. En stor orsak till olik behandling är lärares förväntningar och föreställningar. 
Man förväntar olika beteende från flickor och pojkar. Går någon individ utanför dessa 
könsmönster blir vi tveksamma och försöker dämpa detta. 
 
Flickor och pojkar visar beteendeskillnader. Pojkar är mer utåtriktade och flickor är mer 
passiva. Vissa hävdar att detta är biologiskt betingat, medan andra menar att vi genom 
samhälls- och kulturmönster lärt oss att vara på ett visst sätt. 
 
Flickor behandlas mildare än pojkar, eftersom de är mer skolanpassade och inte trotsar 
klassrumsordningen. Manliga lärare kan också ge flickor mer överseende, eftersom de 
är uppfostrade att vara artiga mot kvinnor. Dessutom kan flickor använda sin charm och 
”le sött” för att skaffa sig fördelar. 
 
Flickor och pojkar gör motstånd och tar kritik på olika sätt. Pojkar protesterar mer 
högljutt, medan flickorna protesterar genom att bl. a. bli tysta. Pojkar kan lättare skämta 
bort kritik, medan flickorna tar det personligt. Konflikter med flickor kan därför bli 
långlivade och påfrestande. 
 
Den fjärde delen handlar om vilka åtgärder man kan använda för att motverka den olika 
behandlingen mellan de båda könen. Det finns både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder 
att vidta för att öka jämställdheten i klassrummet. Det är först och främst viktigt att man 
ser eleven som en individ. Eleven måste också uppmuntras till att utveckla talanger och 
egenskaper, som kanske inte traditionellt förknippas med elevens kön. En 
undervisningsmetod som provats är särundervisning, där flickor och pojkar undervisas 
var för sig. Denna metod har haft blandat resultat. 
 
Den femte delen beskriver de ”nya” individerna: den ”nya” flickan  och den ”nya” 
pojken. Under 1990-talet började man upptäcka nya genusidentiteter, ”feminina” pojkar 
och ”maskulina” flickor. Det är i synnerhet unga kvinnors identitet som förändrats. En 
”ny” typ av flicka kom som klarade sig bra i skolan, var utåtriktad och kritisk. Flera 
nordiska och internationella studier har dock visat att så stor förändring ändå inte skett – 
de gamla mönstren råder fortfarande.  
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4 Diskussion 
 
4.1 Metoddiskussion 
 
Jag valde alltså att göra enbart en litteraturstudie för att undersöka ämnet. På det hela är 
jag nöjd med metoden. Nackdelen med att göra endast en litteraturstudie är att man 
själv inte undersöker något empiriskt. Jag tror dock inte att en egen undersökning givit 
ett rättvist resultat. Eftersom undersökningen då inte blivit så omfattande är det svårt att 
skapa en generell bild över situationen i skolan. Det var därför jag avstod från en 
empirisk undersökning.  
 
Litteraturen har jag fått tips av genom min handledare och genom att studera relevanta 
rapporters och böckers referenser. Att avgöra vilka forskare/ författare som kan anses 
vara mer viktiga och väger tyngre än andra var dock svårt. Jag gick då först och främst 
efter de författare som förekom oftast i referensförteckningarna. När det gäller 
tillförlitligheten till de olika undersökningarna är det svårt att säga något. Eftersom alla 
forskare och författare tillhör ett av könen är man kanske inte objektiv. Man har en bild 
över hur man förväntar sig att det ser ut. Jag är övertygad om att forskare är medvetna 
om detta och inte låter sina personliga förväntningar och övertygelser styra va re sig 
undersökningar eller resultat. Jag menar bara att faran finns, att resultaten ibland vinklas 
så att de passar forskarens egna förväntningar. Det är mycket möjligt att så även är 
fallet i min litteraturstudie. Det är i så fall helt oavsiktligt. Jag har gjort mitt bästa för att 
förhålla mig objektiv i mitt skrivande och att redovisa alla resultat jag funnit. 
 
Resultaten som jag funnit i litteraturen har framkommit genom klassrumsobservationer 
och intervjuer med både lärare och elever. Inga Wernersson (1988) anser att den typiska 
undersökningsmetoden är just klassrumsobservationer. Jag anser att den bästa metoden 
är just klassrumsobservationer för att rent objektivt ta reda på hur det verkligen 
förhåller sig i klassrumsinteraktionen. Intervjuer är sedan relevanta för att närmare 
studera orsakerna till vissa mönster. Det är dock svårt att verkligen upptäcka allt som 
försiggår när man observerar en klass. Som jag tidigare nämnt är det relativt enkelt att 
räkna hur många tillrättavisningar som ges och hur de fördelas. Det svåra är att 
upptäcka hur utbrett det störande beteendet är.  
 
 
4.2 Resultatdiskussion 
 
Jag anser att jag fått svar på mina frågeställningar. Min första frågeställning rörde hur 
ordningen för pojkar och flickor i klassrummet upprätthålls. Vilka är skillnaderna i 
lärarens bemötande och tillrättavisningar mellan de båda könen? Jag kom fram till att 
pojkar tillrättavisas oftare än flickor. Könen tilltalas inte heller på samma sätt – flickor 
tilltalas med en barnsligare ton. Lärare har också olika förväntningar på pojkar och 
flickor. Medan flickor förväntas vara lydiga och skolanpassade, förväntas pojkar vara 
bråkiga och högljudda.  
 
Den andra frågan behandlade lärarens kön i förhållande till elevens kön. Jag ville ta 
reda på om lärarens kön har någon betydelse för disciplineringen. Enligt forskarna jag 
undersökt kom jag fram till att manliga lärare förmanar mer än kvinnliga lärare, medan 
kvinnliga lärare berömmer mer än manliga. Både manliga och kvinnliga lärare 
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behandlar flickor med mer överseende. Lärare, oavsett kön, uppmärksammar pojkar 
mer än flickor. Många olika studier redovisar olika resultat om vilket kön som skulle 
vara mest rättvist. 
 
Orsakerna till den olika behandlingen och det olika bemötandet i klassrummet berörde 
den tredje frågeställningen. Jag kom fram till att lärare har förväntningar och 
föreställningar om hur de båda könen är. De förväntar sig olika beteende från pojkar 
och flickor. Flickor och pojkar visar också faktiska beteendeskillnader. Pojkar är mer 
aktiva och flickor är mer passiva. Vissa forskare menar att dessa skillnader är biologiskt 
betingade, medan andra menar att vi lärt oss vara på ett visst sätt genom samhälls- och 
kulturmönster. Flickor behandlas mildrare, eftersom de är skolanpassade och inte stör 
klassrumsordningen och även kan ”charma” manliga lärare. Flickor och pojkar tar kritik 
på olika sätt. Medan pojkar lättare kan ”skaka av sig” kritiken tar flickorna det mer 
personligt, vilket kan leda till konflikter mellan lärare och elev. 
 
Min fjärde och sista frågeställning beskriver vilka åtgärder, båda långsiktiga och 
kortsiktiga, man som lärare kan vidta för att motverka den olika behandlingen. Man 
måste se eleven som en individ och inte som en medlem av ett visst kön. Eleven måste 
få chans att utveckla sina egenskaper och intressen, även om det inte räknas till vad som 
är typiskt för individens egna kön. Särundervisning är en undervisningsform man med 
blandat resultat använt för att förbättra situationen i skolan. 
 
Jag har valt att lyfta fram vissa resultat och diskutera dessa. Andra liknande arbeten jag 
funnit behandlar interaktionen mellan lärare och elev ur ett genusperspektiv i stort, men 
jag har inte funnit något som enbart behandlar lärarens disciplinering av de båda könen. 
Jag har därför valt att gå djupare och titta närmare på orsakerna som ligger bakom att vi 
behandlar pojkar och flickor olika. 
 
Vad jag kom fram till när jag undersökte ämnet närmare var att det framträder en 
komplex bild med orsaker i flera led till det olika bemötandet av pojkar och flickor. 
Flickor och pojkar behandlas alltså på olika sätt i klassrummet. Pojkar får betydligt fler 
tillsägelser och tillrättavisningar i en hårdare och mer bestämd ton än flickor får. 
Flickors störande beteende anses inte störa klassrumsordningen på samma sätt som 
pojkars gör. Detta är en av orsakerna till att flickor inte i samma utsträckning 
tillrättavisas. Samtidigt som pojkar får fler tillsägelser tillåts de ofta att bryta mot 
klassrummets normer och regler, därför att de förväntas göra detta. Lärare ger elever av 
olika kön tillrättavisningar på olika sätt, eftersom de förväntar sig att alla elever är på ett 
visst sätt (flickor skolanpassade, pojkar bråkiga). Dessutom uppvisar könen ofta dessa 
beteendeskillnader. Individer som inte passar in i mönstret, specie llt flickor, upplevs 
som problematiska.  
 
Något jag finner underligt är att lärare föredrar att undervisa pojkar framför flickor, 
trots att flickor ses som mer skolanpassade, lydiga och trevliga. Pojkar anses vara 
aggressiva och bråkiga, men ändå skulle de alltså vara bättre att undervisa. Orsaken 
kanske ligger i att pojkar anses vara mer stimulerande att undervisa och att de verkar 
vara uppriktigt intresserade av ämnet om de fattar tycke för det. 
 
Min andra frågeställning behandlar lärarens kön, och det har visat sig att det i stort inte 
spelar så stor roll om läraren är man eller kvinna. Manliga lärare har dock mer 



 29 
 

överseende med flickor. Vad man generellt kan konstatera är att manliga lärare 
förmanar mer, medan kvinnliga lärare berömmer mer.  
 
Åtgärderna för att motverka könsskillnader är svåra att finna. Forskarna har kommit 
fram till några, men frågan är hur långt det räcker. Dessutom räcker det inte med att 
man sysslar med jämställdhetsarbete enbart inom skolan – hela samhället måste vara 
delaktigt. Det viktigaste man som lärare kan göra, tycker jag, är att vara en förebild 
samt att vara medveten om hur det förhåller sig i klassrummet. Det är viktigt att vara 
uppmärksam. Molloy (1992) skriver att arbetet med jämställdhet sällan rör problemets 
kärna, nämligen att maktfördelningen mellan könen är ojämn. Det är nog oftast så att 
man främst när man arbetar med jämställdhet försöker få eleverna att välja ämnen och 
en framtida karriär utifrån sitt eget intresse, även om det ligger utanför vad man 
förväntar sig av respektive kön.  
 
Något som tydligt framkommit är att man tycker det skulle vara mer män i skolan. 
Gannerud  (2001) har sett saken ur ett eget perspektiv och menar att män inom skolan 
inte räcker: ”I debatten framstår det som om det skulle vara förskolans och skolans 
uppgift att kompensera den brist på manliga individer i vardagen, som mäns prioritering 
av arbetsliv, yrkesområden och egna aktiviteter leder till. De kvinnliga lärarna (liksom 
ofta de ensamstående mödrarna) skuldbeläggs, medan man istället borde rikta 
uppmärksamheten mot mäns kollektiva bristande ansvar för nästa generation. Det krävs 
både förändringar i samhället och på arbetsmarknaden och ett större civilkurage bland 
enskilda män för att de frånvarande fäderna skall ta ett ökat ansvar för sina barn, och ge 
möjligheter till en positiv mansbild för både flickor och pojkar.” (s. 46). 
 
Öhrn (1990) drar en viktig slutsats: det man betraktar ska man inte alltid betrakta som 
könsskillnader – det kan bero på skillnader mellan grupper med olika inflytande och 
position i klassrummet. Det här är något att tänka. Man måste nog, när man observerar 
en klass, vara medveten om vilka grupperingar och vilka informella ledare som finns. 
 
Senare tids forskning har dock visat tendenser till att genusidentiteterna ändrats. Det har 
framkommit att det finns ”maskulina” flickor och ”feminina” pojkar. Speciellt flickorna 
har varit på frammarsch när det gäller att vara mer aktiva och säkra i klassrummet. 
Dessa nya resultat har dock inte visat någon större förändring – det är som det alltid 
varit. (Jag har inkluderat forskning som är mycket gammal i arbetet. Jag ansåg att detta 
inte hade någon betydelse, eftersom det i stort verkar föreligga samma könskillnader i 
klassrummet nu som då.) En orsak till att man funnit nya mönster sägs bl. a. vara att 
forskningen nu blivit mer nyanserad. Detta tror jag starkt på. Vi ser ofta saker för 
mycket i svart-vitt och har ibland svårt att se gråzoner. Dessa ”annorlunda” individer 
har alltid funnits, men kanske inte uppmärksammats när man dragit generella slutsatser. 
Jag tror också att den ”nya” flickan, som är mer framåt, faktiskt nu oftare hittas i 
skolan. Dessa flickor finns idag i skolorna och konkurrerar med pojkarna om lärarens 
uppmärksamhet. Molloy (1992) undrar om flickorna får stöd av läraren när de tar till 
orda. Det undrar jag också. Jag tror det är olika. Vissa lärare blir nog, precis som 
forskningen visar, tveksamma eftersom de inte förväntar sig det. Andra lärare ser det 
nog som positivt. Det beror nog på hur medveten man som lärare är rörande 
könsmönster och fördomar. Eftersom man nu faktiskt upptäckt att det inte bara finns ett 
mönster av flickor och ett av pojkar kanske man lättare kan släppa sina fördomar om 
hur de båda könen är.  
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4.3 Förslag på fortsatt forskning 
 
Något annat som vore intressant att undersöka är om det störande beteendet betraktas 
som lika i alla kulturer. Det gör det säkert inte. Den forskning jag funnit rör enbart 
västvärlden, med tonvikt på USA, England och Norden. Hur ser man på störande 
beteende i resten av världen och hur disciplinerar man det i skolan? Finns det någon 
särskillnad i hur man disciplinerar pojkar och flickor? 
 
Tyvärr kommer nog tillrättavisningar i olika former alltid vara nödvändigt i skolan. Det 
är därför viktigt att fortsätta forska inom området för att få skolan mer jämställd. Det 
finns dessutom få nordiska studier om könsskillnader i klassrumsinteraktionen. Vad 
man dock generellt kommer fram till är att pojkar dominerar i klassrummet, men 
flickorna verkar vara på frammarsch. 
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