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Sammanfattning 
 

Denna studie har undersökt vem som gör vad när flickor och pojkar laborerar i ämnet No och 

om det då finns arbetsuppgifter som är relaterade till kön. Studien genomfördes med 

strukturerade observationer i en grundskoleklass, år 3.  

 

I studien utför eleverna i år 3 laborationer relativt jämlikt och rättvist oberoende av kön och 

gruppsammansättning. Resultatet visar att i tre av fyra observationsmoment, Vem plockar 

fram?, Vem plockar undan? och Vem redovisar?, var det ett förhållandevis jämställt arbete 

medan ett moment gav ett starkt avvikande utfall. Momentet ”Vem antecknar?” utfördes till 

övervägande del av flickor, varför uppföljande intervjuer kring detta resultat gjordes.  

 

Tidigare forskning visar att flickor och pojkar i grundskolans senare år visar stor skillnad i 

intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Informanterna i denna studie visade, oavsett kön, 

likartat intresse för att genomföra laborationerna.  
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Inledning 
 

Skolan är ofta en spegel av det samhälle där den verkar, så även i vårt samhälle. Detta gäller 

förstås också de förutfattade meningar, fördomar och könsrollstänkande som finns i samhället 

– och därmed även i No-salen.  

 

De attityder som lärarna, föräldrarna, annan personal på skolan, personal tidigare i elevernas 

utbildning eller i barnomsorgen har påverkar eleverna och deras åsikter. Med uppmärksamhet 

och självinsikt kan man aktivt arbeta med detta i skolan och på så sätt påverka kommande 

generationer till ett jämställt tänkande. Detta bekräftas av Svein Sjøberg1, fysiker, pedagog 

och professor i naturvetenskapens didaktik vid Oslo universitet, som säger att ”Attityd-

skapande är ett viktigt mål för skolan – kanske det allra viktigaste, menar somliga.”2 

 

Eleverna påverkas inte bara av skolan och dess ”invånare”. Livet utanför skolans ramar, 

exempelvis kompisar, film, musik och modetrender, har även de stor betydelse. Dock lär de 

vuxna i elevernas omedelbara närhet ha en stor möjlighet att påverka, på ett – förhoppningsvis 

– positivt sätt. Det beror alltså mycket på de vuxna i skolan om eleverna kommer att arbeta 

för att skapa ett jämställt samhälle eller inte när de själva blir vuxna. 

 

Med tanke på just omgivningens påverkan kan man fråga sig hur mycket ämneslärarens kön 

påverkar elevens inställning till ämnet? Kan det ha betydelse om läraren i No är en man eller 

kvinna – idag är många No-lärare på högstadiet män? Spelar det någon roll att flertalet lärare 

för de yngre eleverna är kvinnor? 

 

Utifrån min egen grundskoletid anser jag att elevens intresse av ett skolämne mycket beror på 

hur läraren är, hur denne presenterar ämnet och hur denne lyckas nå eleven. Har läraren 

förmågan att väcka intresse och skapa nyfikenhet för exempelvis No-ämnena kan det troligen 

resultera i ett livslångt intresse hos eleverna. 

                                                 
1 Sjøberg, Svein, (2000), Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik. Lund: Studentlitteratur 
2 Sjøberg, Svein, (2000), s. 349 
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Alla som har genomgått svensk grundskola har även erfarenheter av No-lektionerna, både de 

teoretiska och de laborativa. Eftersom jag valt No-inriktning i min lärarutbildning har jag 

under mina studier varit mycket nyfiken på lärares tankar kring just No-ämnena och hur de 

ställer sig till exempelvis ofta återkommande fördomar att många elever, framförallt flickor, 

tycker att No är tråkigt och ointressant.  

 

Under mitt andra år som student var min verksamhetsförlagda utbildning på ett högstadium. 

Jag var placerad hos en No/Ma-lärare. Under denna period möttes jag av anmärkningsvärda 

fördomar kring hur vissa lärare såg på pojkar och flickor under laborativa lektioner. De köns-

rollsrelaterade fördomarna var t ex att killar tar för sig, killar tar initiativ och killar redovisar, 

medan tjejer städar, tjejer är rädda och tjejer antecknar. Mitt intryck var att istället för att lära 

eleverna hur man säkert handskas med brännaren, konstaterades det lite avmätt att flickor var 

rädda för den.  

 

Som observerande student i klassrummet kunde det vid en flyktig överblick, mycket riktigt, 

verka som om påståendena var sanna. Det väckte frågor som: Ser det likadant ut i alla åldrar? 

Om inte, när blir flickorna mer passiva och när börjar pojkarna ta plats i No-salen? Hur kan 

man som lärare se detta? Kan läraren motverka könsrollstänkandet i klassrummet? 

 

Upplevelserna som lärarstudent på högstadiet, i kombination med kurser under Grundskol-

lärarutbildningen, fick mig att bli nyfiken på hur mycket jag kommer att påverka elevernas 

könsroller, i min klass, under mina lektioner och som yrkesverksam lärare. Vilka svagheter 

har jag? Vilka svagheter har omgivningen? Vad kan jag förbättra? Eller som det uttrycks i 

skolverkets rapport nr 47, flickors och pojkars olika förutsättningar och villkor: ”Det … 

handlar om att som lärare och pedagog bli medveten om sitt eget agerande.”3 Jag ville alltså 

försöka se vad som var problem och vad som var fördomar (även mina egna), för att kanske 

också få veta vad man kan göra och hur man kan agera. 

 

Dessa frågor är dock alldeles för stora för en C-uppsats vilket gjorde att jag försökte finna en 

saklig grundfråga att starta mitt eget uppsatsarbete med.  

                                                 
3 Skolverkets rapport nr 47, (1994), flickors och pojkars olika förutsättningar och villkor En kunskapsöversikt 
om könsskillnader i skolan. Västervik, s. 7 
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Enligt mina undersökningar finns det en brist på forskning om yngre elevers könsrollsmönster 

i samband med undervisning i No, varför det alltså finns ett behov av att undersöka just detta. 

Den forskning som finns på området handlar mer om elevers intresse för No och bygger på  

bl a enkäter och intervjuer där eleverna själva kan uttala sitt intresse för ämnet.  

 

Eftersom jag vill arbeta med år 4-6 var jag egentligen mest intresserad av hur könsroller och 

könsrollstänkande vid No-laborationer såg ut i dessa åldrar. Men snart insåg jag att det vore 

mer intressant att undersöka hur det ser ut innan eleverna kommer till mig, som lärare i år 4  

– för att på så sätt få större praktisk nytta av mitt examensarbete. En sådan studie skulle kunna 

ge en indikation på vad jag själv ska tänka på när jag påbörjar mitt arbete i en fyra.  

 

Undervisningen i No är inte unik – resultat och slutsatser av undersökningar i No kan vara 

relevanta även för andra ämnen. Docent Inga Wernersson vid institutionen för pedagogik vid 

Göteborgs universitet, avslutar sin översikt i boken Undervisning för flickor – undervisning 

för pojkar …eller… undervisning för flickor och pojkar? med att påvisa hur viktig lärarens 

kunskaper är inom området undervisning och könsroller. Hon skriver att det ”… behövs en 

fortsatt intensiv diskussion och kunskapsutveckling som breddar våra insikter ... För skolans 

del är lärarnas kunskaper väsentliga eftersom läraren är den som måste uppfatta, analysera 

och hantera problem i det vardagliga arbetet. Detta är den viktigaste faktorn för om skolan 

kan vara en god och rättvis miljö för både flickor och pojkar.”4 

                                                 
4 Wernersson, Inga, (1995), Undervisning för flickor – undervisning för pojkar …eller… undervisning för flickor 
och pojkar? Göteborg, s. 19 
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Problem och syfte 
 
I denna uppsats undersöks om eleverna i år 3 spontant fördelar arbetet under laborationer i No 

utifrån gruppmedlemmarnas kön, med utgångspunkt från följande problemformuleringar:  

 

   • Vem gör vad när flickor och pojkar laborerar i skolan? 

   • Finns det arbetsuppgifter under No-laborationerna som är relaterade till kön? 

   • I så fall, vilken drivkraft finns bakom eventuella könsrelaterade arbetsuppgifter? 

 

Syftet är att försöka observera beteenden och andra ”signaler” som visar om unga elever har, 

eller har börjat, utveckla stereotypa könsroller och förutfattade meningar om kapacitet utifrån 

kön.  

 

 

Teori 
 

Den litteratur som kan anses vara relevant för denna uppsats handlar om såväl könsroller i 

allmänhet som i förskola och grundskola samt om lärarens kön kan påverka elevernas 

inställning till ett visst skolämne. 

 

 

Könsroller 
 

Denna uppsats gör inga som helst anspråk på att beskriva eller förklara människans olika 

(köns-)roller. Det är dock viktigt att poängtera att könsroller har betydelse för alla människor 

och det är på sin plats att helt kort nämna vad Else-Marie Staberg säger i boken Olika världar 

skilda värderingar5.  

                                                 
5 Staberg. Else-Marie (1992), OLIKA världar skilda VÄRDERINGAR. Hur flickor och pojkar möter högstadiets 
fysik, kemi och teknik,Umeå, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet  



Könsrollsfördelning mellan laborerande elever i år 3 
– en observationsstudie av vem som gör vad när flickor och pojkar laborerar 

6  

Staberg menar att könstillhörigheten är central för individer i alla kulturer och att det är en 

viktig del av människors identitet. Dessutom hävdar hon att det som räknas som manligt har 

högre värde än det som räknas som kvinnligt. 

 

I boken Könsdifferentiering i grundskolan, menar Inga Wernersson att manlighet ofta 

förknippas med makt, auktoritet och kompetens medan kvinnlighet oftare förknippas med 

vänlighet och mjukhet. Vidare kan man läsa att barn kategoriserar sig själva med könstill-

hörighet mycket tidigt och att ”Vid sex till sju års ålder … har barnet en utvecklad insikt om 

att de två könen utgör varandra uteslutande kategorier och att egenskaperna ”pojke” 

respektive ”flicka” är beständiga hos individen.”6 

 

 

Könsroller i grundskolan 
 

I Skolverkets rapport nr 47, som beskriver de olika förutsättningar och villkor som finns för 

flickor och pojkar från skolstart, via grundskolan till gymnasiet, kan man läsa att ”Det handlar 

… om en fostran och socialisering till könsskillnader och härmed olika roller för flickor och 

pojkar.”7 Rapporten menar att flickor och pojkar fostras olika. Flickorna fostras för framtida 

familjbildning och omsorgsarbete, förutom ett yrke. Pojkar fostras främst till rollerna som 

försörjare och yrkesmän.  

 

Könsdifferentieringen grundläggs redan i grundskolan och den blir allt tydligare i högstadiet 

då eleverna gör kurs- och tillval. Miljön i grundskolans tidiga år resulterar i att elever senare 

gör traditionella ämnes- och programval. Flickor och pojkar fostras till att anamma olika 

roller.  

                                                 
6 Wernersson, Inga, (1977), Könsdifferentiering i grundskolan, Göteborg, ACTA UNIVERSITATIS 
GOTHOBURGENSIS. s. 33 
7 Skolverkets rapport nr 47, (1994), s. 6 
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Påståendet att flickor och pojkar behandlas olika i skolan styrks av professor Svein Sjøberg8, 

som menar att pojkar får mer uppmärksamhet och att flickor får färre frågor. Även han menar 

att det är olika förväntningar på flickor respektive pojkar. 

 

Även om ett könsrollstänkande påverkar eleverna i skolan verkar inte intresset för just No-

ämnena skilja särskilt mycket i nioårsåldern. Sjøberg menar att ”… snedfördelningen börjar 

först senare.”9 Vidare anser i Sjøberg att man hos 13-14-åringarna kan se att flickornas 

inställning till naturvetenskapliga ämnen är mycket mer negativ än pojkarnas och att 

skillnaden ökar dramatiskt från år 6 till år 8. 

 

 

Könsrollstänkande redan i förskolan 
 
Barn befinner sig ofta i olika barngrupper även innan grundskolans förskoleklasser, och även 

där tar barnen intryck av sin omgivning. I en serie artiklar10 under rubriken Insidan i Dagens 

Nyheter, under år 2001, skriver journalisten Ingrid Borggren om ett projekt för att behandla 

barnen mer jämställt på daghemmet Björntomten i Gävleborg. 

 

Borggrens artiklar beskriver hur personalen vid projektets början beslutade att videofilma sitt 

samspel med barnen. De valde att särskilt studera påklädningen innan barnen går ut för att 

leka på förmiddagen, som är en daglig och ”enkel” aktivitet. Nämnas bör att personalen tyckte 

sig vara mycket rättvisa och jämlika redan innan projektstarten.  

 

Personalen upptäckte dock att de hade helt olika konversationer med flickor respektive pojkar. 

”Om och om igen insåg personalen, med filmernas hjälp, att de omedvetet byggde på flickors 

och pojkars könsroller. Det var de själva som satte upp hindren för barnen att utveckla alla 

sidor av sig själva.”11  

                                                 
8 Sjøberg, Svein, (2000) 
9 Sjøberg, Svein, (2000), s. 360 
10 Borggren, Ingrid (2001), Spelar roll 
11 Borggren, Ingrid (2001), Spelar roll: Modiga flickor, ömsinta pojkar. ”Vi samtalade med flickor och gav 
pojkar kommandon” 
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Med flickorna hade de samtal om flickornas kläder, var de hade fått kläderna ifrån, vad de 

skulle göra när de kom ut på gården o s v. Till pojkarna däremot, delades det ut korta raka 

order som så enkelt och fort som möjligt fick dem att komma ut på gården för att leka.  

 

I sin diskussion ifrågasatte personalen om de mer orderlika uppmaningarna till pojkarna 

berodde på att pojkarna ville ut på gården fort eller om det var det bemötande de fick av 

personalen som gjorde att pojkarna stressade och ville ut. 

 

I artikelserien intervjuar Borggren flera andra, ansvariga personer, bl a Gävleborgs dåvarande 

jämställdhetssamordnare Ingemar Gens, som ansåg att korta projekt för att få flickor mer 

intresserade av teknikutbildningar var just kortsiktiga. Gens sade att ”Könsrollerna var redan 

cementerade, och valen blev därefter.”12 och han menade att man var tvungen att börja med 

ett jämställt tänkande i de tidigare åldrarna. 

 

Resultatet av Björntomtens jämställdhetsprojekt kommenterades av samme Gens, med att 

”flickor bekräftas för vad de gör … medan pojkar bekräftas för vad de är”13. Vidare menar 

Gens att ”Flickor uppfostras till lydnad och till att inte ha några egna behov, de är bara till för 

att uppfylla andras.”14 Vi kan här se likheter med det som nämnts tidigare i denna uppsats, 

nämligen att flickor fostras till omsorg. Detta har betydelse för hur eleverna formas och vilka 

roller de anammar – även under laborativa lektioner i No-ämnena.  

 

 

Lärarens kön – påverkar det? 
 

Eftersom studien handlar om elevernas eventuella könsrollstänkande verkar det också relevant 

att fundera över om lärarens/lärarnas kön har något inverkan.  

                                                 
12Borggren, Ingrid, (2001), Spelar roll: Modiga flickor, ömsinta pojkar. ”Vi samtalade med flickor och gav 
pojkar kommandon” 
13 Borggren, Ingrid, (2001), Spelar roll: ”Jämställdhet är ingen kvinnofråga” 
14 Borggren, Ingrid, (2001), Spelar roll: ”Jämställdhet är ingen kvinnofråga” 
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På den skola där observationsstudien för denna uppsats genomfördes var fördelningen mellan 

manlig och kvinnlig personal följande15: 

 

   år 1-6: 30 % manliga klasslärare 70% kvinnliga klasslärare 

   år 7-9: 67% manliga No-lärare  33% kvinnliga No-lärare  

 

Professor Sven Sjøberg16 stödjer sig på TIMSS-projektet17 när han menar att lärarens kön kan 

påverka om eleverna uppfattar ämnet som maskulint eller feminint. ”Ett ämne med nästan 

bara manliga lärare kommer till exempel att uppfattas som maskulint av både flickor och 

pojkar.”18  

 

Även i Skolverkets rapport nr 47, kan man se en förmodan om att lärarens kön borde spela en 

roll. ”Flickor och pojkar, liksom lärare av båda könen, ingår … i ett gemensamt socialt och 

språkligt spel som skapar bestämda rollmönster.”19 En slutsats man kan dra av detta är att 

elever i år 1–6 på den skola där undersökningen i denna uppsats skedde, borde uppfatta No-

ämnena som typiskt feminina då majoriteten av lärare i år 1-6 är kvinnor, vilket därmed skulle 

medföra ett visst ointresse för ämnet från pojkarnas sida.  

 

Sjöbergs forskning visar dock att unga pojkar generellt inte är ointresserade. Det är snarare så 

att alla elever i nioårsåldern är lika intresserade av den naturvetenskapliga undervisningen, 

oberoende av kön. 

                                                 
15 Se bilaga A 
16 Sjøberg, Svein, (2000) 
17 The Third International Mathematics and Science Study, http://www.csteep.bc.edu/timss. 
18 Sjøberg, Svein, (2000), s. 362 
19 Skolverkets rapport nr 47, (1994) s. 6 
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Metod 
 

På undersökningens planeringsstadium övervägdes olika metoder och olika moment. Ett 

tänkbart alternativ var att göra intervjuer med såväl läraren som ett urval av eleverna. 

Intervjuer kan i och för sig medföra att man fått veta flickornas och pojkarnas inställning till 

och känslor för att laborera, men med så unga informanter är det svårt att med säkerhet veta 

att de gett en sanningsenlig bild av vem som faktiskt gör vad.  

 

En intension var att försöka se vad som hände, när det hände – det som Patel och Davidsson 

formulerar som: ”Med observationsmetoder kan vi studera beteenden och skeenden i ett 

naturligt sammanhang i samma stund som de inträffar.”20, i boken Forskningsmetodikens 

grunder.  

 

Därför valdes den metod som jag anser skulle ge störst möjlighet att studera hur den verkliga 

könsfördelningen vid No-laborationer såg ut – d v s observationer som var så objektiva som 

möjligt, med tanke på informanternas ålder.  

 

De moment som observerats (plockar fram, antecknar, plockar bort och redovisar) valdes för 

att de är konkreta och därför enkla att just observera. En annan anledning var att eftersom 

laborationer oftast innehåller dessa moment, var jag inte beroende av det exakta innehållet, 

vilket underlättade fokuseringen vid respektive observationstillfälle. 

 

Beroende på resultat avsåg jag att kompletteras observationerna med intervjuer för att försöka 

ta reda på elevernas drivkraft bakom eventuella könsrelaterade arbetsuppgifter.  

 

Överväganden 
 

Innan observationerna startade övervägdes att komplettera observationerna med djupare 

intervjuer också med läraren. Sådana intervjuer hade kunnat förklara vissa beteenden och  

                                                 
20 Patel Runa, Davidsson, Bo, (2003), Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Lund, Studentlitteratur, s. 88 
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kanske även gett förslag på hur man kan förändra och förbättra den laborativa delen av 

undervisningen. Resultatet av den kombinationen hade varit mycket intressant men hade gjord 

denna C-uppsats väl omfångsrik. En sådan ”kombinationsundersökning” får göras senare 

eller/och av någon annan.  

 

 

Ostrukturerade eller strukturerad observationsteknik? 
 

Enligt Runa Patel och Bo Davidssons bok Forskningsmetodikens grunder21 (Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning) kan man dela in observationstekniken i två 

varianter: ostrukturerade och strukturerade observationer.  

 

Under en ostrukturerad observation observeras så mycket som möjligt av det som händer. Att 

kunna observera allt är dock en omöjlighet. Denna teknik är effektiv vid exempelvis forskning 

om hur människor i grupp reagerar vid en viss händelse som t ex en konsert eller naturkata-

strof. Efter observationen/-erna sorterar man händelserna.  

 

Vid strukturerade observationer vet man redan i förväg vilka moment man vill observera. 

Eftersom denna studie är tänkt att studera vem som gör vad vid vissa moment under ett antal 

laborationer och då se om det finns arbetsuppgifter under No-laborationerna som är relaterade 

till kön passar alltså strukturerade observationer bra.  

 

 

Studiens strukturerade observationer 
 

Utgångspunkten för denna studie var ett observationsschema där jag som observatör kryssar i 

det som är intressant för denna uppsats.22 Det fanns dock utrymme för att notera händelser 

som kunde vara intressanta och ha relevans för arbetet.  

                                                 
21 Patel, Runa, Davidsson, Bo, (2003) 
22 Se bilaga A 
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Studiens uppföljande intervjuer 
 

Eftersom ett observationsmoment gav ett mycket avvikande resultat gjordes följaktligen 

uppföljande intervjuer några månader efter observationstillfällena.  

 

Intervjuer gjordes med fyra av eleverna, två flickor och två pojkar. Genom lottning fick 

slumpen avgöra, vilka elever som skulle intervjuas och intervjufrågorna handlade enbart om 

anteckningsmomentet. Dessa intervjuer var alltså av uppföljande karaktär och syftade enbart 

till att få elevernas synpunkter på det avvikande/ojämlika resultatet, inte till att ge ett 

fullständigt svar.  

 

 

Gruppen – informanterna 
 

Studiens informanter var en klass i år 3 i en mellanstor svensk stad. Skolan har cirka 400 

elever och är uppdelad i fem arbetslag. I det arbetslag informanterna tillhör finns det en klass 

vardera av sexårsverksamhet till år 6. Efter skoltid bedrivs fritidsverksamhet i de lägre 

klassernas lokaler.  

 

Den kvinnliga klassläraren har haft klassen sedan de började år 1. Det har också funnits en 

fritidspedagogtjänst i klassen sedan år 1. De har dock inte haft samma fritidspedagog under de 

tre åren. Under den senaste terminen har de haft en manlig fritidspedagog.  

 

Skolan är en Campusskola och läraren är vägledare till studenter, vilket innebär att eleverna är 

vana vid besök i klassrummet. Eftersom jag tidigare vikarierat i arbetslaget, var jag inte helt 

okänd för de flesta av eleverna. Däremot var jag inte direkt bekant med någon av eleverna.  

 

Elever var också vana vid att laborera i skolan. Denna laborationsvana ansåg jag vara viktigt 

vid sökandet efter en passande informantgrupp, eftersom själva aktiviteten, att laborera, inte 

fick vara något märkvärdigt i sig och på så sätt påverka eller störa vare sig observationerna 

eller informanternas uppträdande.  
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Innan observationerna hade jag ett samtal med klassläraren för att få information om gruppen 

för att få veta om det fanns några speciella hänsyn att ta eller om vissa gruppkombinationer 

inte fungerade. Det fanns inga speciella behov att tillgodose i gruppen och frågan om 

gruppkonstellationer löste sig enkelt genom att klassläraren gjorde gruppindelningen.  

 

 

Observationsförhållanden 
 

Informantgruppen bestod av 22 elever, varav 17 pojkar och 5 flickor. Denna sneda 

könsfördelning var något jag inte var medveten om när överenskommelsen med klassläraren 

gjordes.  

 

Observationerna gjordes vid tio olika tillfällen. Vid varje tillfälle skulle gruppen bestå av 

minst tre medlemmar varav minst en flicka och en pojke. Detta resulterade i att somliga elever 

observerades fler än en gång. Samtliga elever har deltagit i minst en observation. 

 

Under de laborativa lektionerna i denna studie har jag bara varit ”passiv observatör”. Det har 

alltid funnits en annan vuxen (klassläraren eller student från Campus) för att t ex svara på 

eventuella frågor. Vid två av tillfällena utfördes observationerna i klassrummet med hela 

klassen närvarande, uppdelad i grupper. Resterande observationer utfördes i avskildhet från 

resten av klassen – även då fanns en vuxen/lärare närvarande.  

 

Vid vart och ett av de tio observationstillfällena var det fem olika saker23 som skulle plockas 

fram/bort, resultaten skulle antecknas och sedan redovisas. Det gör sammanlagt 50 

observationer under varje rubrik (Plockar fram, Antecknar, Plockar bort och Redovisas).  

 

Två grupper bestod av 2 flickor och 2 pojkar, åtta grupper bestod av 1 flicka och 2 pojkar 

Detta ger följande förhållande: 
 

   observerade antal flickor: 12 observerade antal pojkar: 20 

   flickor: 37,5 %  pojkar: 62,5 % 

                                                 
23 Se bilaga C 
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Intervjuförhållanden 
 

De uppföljande intervjuerna skedde några månader efter att observationerna gjorts. Med stöd 

av anteckningar och observationsscheman kunde jag återkalla minnet av de tidigare gjorda 

observationerna. De fyra informanterna, två av vardera kön, valdes genom lottning ut för 

intervju och varje intervju tog 10–15 minuter. Eleverna intervjuades enskilt i sitt 

hemklassrum.  

 

Eftersom tiden mellan observationerna och intervjuerna var lång, gjordes intervjuerna efter ett 

laborationspass i No, liknande observationernas laborationer. Vid detta laborationspass var 

det också flickorna som antecknade, vilket gjorde att frågorna föreföll naturliga.  

 

Flickorna svarade på frågor som: Varför valde du att anteckna? Varför vill du anteckna? Är 

det någon skillnad om det är flickor eller som pojkar antecknar? – och, om ja-svar, Vad är 

skillnaden? Pojkarna svarade på frågor som: Varför valde du att inte anteckna? Ville du inte 

anteckna? Är det någon skillnad om det är flickor eller som pojkar antecknar? Det förekom 

även följdfrågor som inte var förberedda eftersom elevernas svar delvis fick styra intervjun.  

 

Ledande frågor undveks för att inte visa dels mina åsikter/värderingar kring vem som an-

tecknade, dels att jag vet vad de i vanliga fall tycker, i egenskap av ”vanliga” elever till mig. 

 

 

Etik 
 

Inför studien informerades såväl elever som föräldrar om observationernas syfte, innehåll och 

genomförande via lärarens veckobrev. Föräldrar och elever fick också tydlig information om 

att informanternas identitet inte skulle komma att avslöjas och att de enkelt kunde avböja 

medverkan. Ingen avböjde. 
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Tillförlitlighet 
 

I studien finns – naturligtvis – flera möjliga felkällor som kan ha påverkat resultatet, bl a:  

 

* Studien tar inte hänsyn till slumpen – eller slumpen påverkad av situation och/eller 

position. Undersökningen visar t ex inte hur ofta resultatet påverkas av vilken elev som 

sitter närmast materialet eller liknande. 

 

* Studien görs enbart i en klass, vilket inte säkert visar samma resultat som om den 

gjorts i en annan klass eller i fler än en klass.  

 

* Klassens sammansättning av elever, deras tidigare upplevelser och den sneda 

könsfördelningen ger ett resultat som kanske inte är genomsnittligt. 

 

* I denna klass har klassläraren medvetet arbetat med exempelvis pojk- och 

flickgrupper just för att det bara är fem flickor i klassen. Hon anser dock inte att hon 

behövt göra så mycket eftersom flickorna är framåt och inte rädda för att ta för sig.  

 

* Då de uppföljande intervjuerna skedde var jag klasslärare till berörda elever. Jag har 

dock strävat efter att bara använda information som jag fick under själva intervjun och 

inte ta hänsyn till kunskap jag har om respektive elev sedan tidigare. Situationen kan 

snarare ha bidragit till att eleverna känt sig trygga i intervjusamtalet och därför varit 

ärliga.  
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Genomförande 
 

Observationer 
 

Inför varje observation fick eleverna instruktioner av läraren om att de skulle ta fram fem, i 

förväg förberedda, burkar och reda på vad som fanns i dem genom att antingen smaka eller 

lukta på innehållet. De skulle också anteckna resultatet för att senare kunna redovisa. 

Dessutom skulle gruppen plocka bort efteråt.  

 

Alla grupper klarade uppgifterna utan ytterligare instruktioner. Inte i någon grupp blev det 

diskussioner om vem som skulle göra vad. Arbetet ”flöt på” och alla gruppmedlemmar deltog.  

 

Eleverna fick spontant placera sig runt bordet, utan styrning från någon vuxen. Detta gör att 

det är slumpen som avgör om det är en flicka eller en pojke som sitter närmast materialet.  

 

Materialet stod vid åtta av tio observationstillfällen på ett bord alldeles bredvid gruppen och i 

de resterande två fallen på ett bord i ena hörnet av klassrummet.  

 

 

Intervjuer 
 

Intervjuerna skedde cirka sju månader efter observationstillfällena. Eleverna informerades 

innan laborationspasset om att jag skulle ställa frågor till några av dem efter den laborationen 

som skulle utföras. Laborationen liknade de som skett vid observationstillfällena, både i 

struktur och i resultat om vem som gjorde vad.  

 

För intervjuerna valdes två flickor och två pojkar ut, och urvalet skedde genom lottning. 
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Resultat 
 

Här följer först en kort sammanfattning av resultaten. Därefter redovisas varje delmoment för 

sig, där respektive sifferresultat anges med två decimaler för att man enkelt ska kunna urskilja 

skillnader även där de är mycket små.  

 

För att göra resultatet tydligt för läsaren har jag valt att redovisa en slutsatsliknande kommen-

tar i samband med varje delresultat. Resultaten utifrån det använda observationsschemat finns 

även redovisade i de tabeller som finns som bilaga24.  

 

 

Sammanfattat resultat 
 

Denna studie visar att vid en objektiv/strukturerad observation tycks unga tjejer och killar i år 

3 vara relativt jämställda vid ett grupparbete i No.  

 

Att plocka fram, undersöka och redovisa en laboration fungerar väl och tre av uppgiftens fyra 

olika moment sker på ett jämställt sätt.  

 

Bara i ett enda moment finns en tydlig skillnad kopplat till kön: Det är flickorna som 

antecknar – och som vill anteckna. Detta sker dock på flickornas eget initiativ och är inget 

som pojkarna tycks bry sig om att försöka ändra eller påverka. Detta bekräftas av pojkarna vid 

de uppföljande intervjuerna, medan flickorna ger olika svar på varför de vill anteckna. 

 

                                                 
24 Se bilaga D 
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Resultatet presenterat moment för moment 
 

Vem plockar fram? 
 

Under elevernas laborationer plockade flickorna fram 38% av det material som användes. 

Pojkarna plockade följaktligen fram 62% av materialet.  

 

Med hänsyn till fördelningen av flickor och pojkar i grupperna var det en flicka som plockade 

fram 1,02 gånger och en pojke 0,98 gånger.  

 

Kommentar: Resultatet för vem som plockar fram visar en så liten skillnad att det troligen 

skulle ha blivit samma resultat vid fler observationer. Skillnaden är alltså försumbar och visar 

att ur ett könsperspektiv var detta moment mycket jämställt. 

 

 

Vem antecknar? 
 

90% av anteckningarna gjordes av flickor i denna studie.  

 

Med hänsyn till könsfördelningen skrev flickorna 15,00 gånger oftare än pojkarna. 

 

Kommentar: Resultatet för anteckningsmomentet är tydligt och skulle troligen ha visat en 

markant skillnad även om observationerna skett vid fler tillfällen. Vid alla observations-

tillfällen var det genomgående den som började anteckna som fortsatte genom hela 

laborationen. Detta trots att annat arbete oftast ”automatiskt” delades upp och roterade. 

 

Då jag trots mitt val av strukturerad observation beslutade att notera utmärkande/ 

anmärkningsvärda beteende fanns här något som var värt att notera:  
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Vid tre av observationstillfällena uttryckte flickan i gruppen upprepade gånger högt och 

tydligt sin önskan om att få anteckna resultaten. Vid ett av dessa tillfällen lämnade en pojke 

då ifrån sig papper och penna.  

 

Vid två andra tillfällen hade inte någon ”tagit antecknarrollen än”. Vid de övriga tillfällena 

var det en lugnare fördelning där någon sa att de önskade anteckna, ingen protesterade och 

ansvaret var därmed fördelat. Inte vid något tillfälle bad en eller flera pojkar att en flicka 

skulle anteckna. Det gjordes alltid på flickans/flickornas eget initiativ.  

 

 

Uppföljande intervjuer för momentet antecknar 
 

De båda flickorna gav olika svar på frågan varför de vill anteckna. En av flickorna menade att 

anledning var att hon tycker om att skriva, i allmänhet och att ”Jag blir glad när jag lämnar in 

något till fröken och hon säger att det är fint.” Har hon skrivit snyggt och rätt känner hon sig 

duktig och tycker att hon har gjort som fröken vill.  

 

Den andra flickan däremot sade att det är roligt att skriva när det handlar om praktiska saker 

som ”experimenter och sånt”. Hon tycker att det inte är så viktigt att det blir snyggt skrivet. 

Båda flickorna angav också att de är snabbare än pojkarna på att skriva. 

 

Båda de intervjuade pojkarna uttryckte tankegångar som liknade varandra när det gällde 

anteckningsmomentet. Ingen av dem tycker att antecknandet är ett viktigt moment, utan 

menade att det väsentliga är själva laborationen. För båda pojkarna tycks oväsentligt att 

flickorna så ofta antecknar/skriver resultaten. Eller som en av dem uttryckte det: ”…för då 

slapp jag hämta pennan”.  

 

Pojkarna trodde också att flickorna ville skriva för att ”de tycker om när det blir fint”.  
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Vem plockar undan? 
 

50% av materialet plockades undan av en flicka och 50% av en pojke.  

 

Utifrån könsfördelningen plockade flickorna undan 1,66 gånger oftare än pojkarna.  

 

Kommentar: Resultatet för detta moment påvisar en avvikelse som skulle kunna ha för-

ändrats eller bekräftats vid fler observationer. Momentet kan vid första anblicken ses som det 

mest jämställda momentet, men när hänsyn till gruppens könsfördelning är tagen blir 

avvikelsen tydligare. Skillnaden är inte stor, men man kan tydligt se att flickorna plockar 

undan oftare än vad pojkarna gör. Eftersom studien omfattar en så liten informantgrupp ska 

man dock inte dra för långtgående slutsatser av detta.  

 

 

Vem redovisar? 
 

46 % av redovisningarna gjordes av en flicka, 54 % av en pojke. 

 

Omräknat utifrån könsfördelningen innebär det att flickor redovisade 1,42 gånger oftare än 

pojkarna. 

 

Kommentar: Precis som vid föregående moment visar detta resultat en avvikelse som skulle 

kunna ha förändrats eller bekräftats av fler observationer. Vid första anblicken finns här en 

tydlig skillnad mellan könen, omräkningen utifrån könsfördelning visar dock en mindre 

skillnad än jämfört med föregående moment. Återigen bör informantgruppens storlek beaktas.  

 

Värt att notera är att vid varje redovisning fanns fem laborationsmoment. Vid redovisningen 

fördelades dessa fem moment alltid inom gruppen – alla redovisade minst ett moment. Vid 

inget tillfälle var det bara en elev som redovisade alla resultat, trots att resultaten var 

sammanställda på ett och samma papper. Fördelningen blev dock sällan rättvis då antalet 

delmoment oftast översteg antalet deltagare i gruppen.  
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Diskussion 
 

För tydlighetens skull har jag valt att inledningsvis presentera en kortare diskussion för varje 

moment i den ordning som de presenteras under rubriken Resultat. Därefter följer mina egna 

diskuterande reflektioner.  

 

 

Vem plockar fram? 
 

Denna undersökning visar tydligt att elever i år 3 tycker att naturvetenskapliga ämnen är lika 

intressant – oberoende av kön – om man, som jag, har gjort antagandet att initiativ och aktivi-

tet kan tolkas som intresse från informanternas sida. Resultaten för momentet ”plockar fram” 

visade att flickor och pojkar tycktes ha lika stor iver att få komma igång med arbetet. Detta 

bekräftas av Sjøbergs25 forskning om unga elevers intresse för No-ämnet.  

 

Då tidigare nämnda undersökningar av Borggren26 visar att 13-14-åriga flickor har en mer 

negativ inställning till naturvetenskapliga ämnen än jämnåriga pojkar, kan man diskutera om 

denna studies siffror hade sett annorlunda ut om samma observationer gjorts med just 13-

åringar.  

 

 

Vem antecknar? 
 

 

Detta moment är alltså det enda moment som visar ett tydligt könsrollsrelaterat – och därför 

extra intressant – resultat. Vad är det som gör att flickorna antecknar 15 gånger oftare än 

pojkarna? Skillnaden är markant större än under någon annan rubrik och siffran är stor – hela 

90% av anteckningsmomenten gjordes av en flicka.  

                                                 
25 Sjøberg, Svein, (2000) 
26 Borggren, Ingrid, (2001) 



Könsrollsfördelning mellan laborerande elever i år 3 
– en observationsstudie av vem som gör vad när flickor och pojkar laborerar 

22  

Som tidigare nämnts blev flickorna aldrig uppmanade av någon pojke i gruppen att anteckna. 

Det var snarare så att flickorna själva bad om det, vid ett tillfälle så enträget att en pojke till 

och med avstod uppgiften efter att redan ha tagit på sig den. 

 

Detta väcker helt naturligt en rad frågor: Bekräftar detta moment det som Ingrid Borggren27 

skriver om, d v s att flickor blir bekräftade för vad de gör och vad de presterar? Ses 

antecknandet som något bestående som ska visas fram och då bekräftar eleven/flickan? Eller 

kan det vara så att pojkarna inte är betrodda av flickorna att kunna prestera ett snyggt och 

propert protokoll utan att det måste överlämnas till en mer ordningsam flicka – och har i så 

fall även pojkarna den inställningen?  

 

Bedömer vi, som Borggren28 också menar, flickorna efter vad de presterar medan pojkarna 

bedöms efter visat intresse? Befäster vi att det finns grundläggande skillnader i hur vi bemöter 

flickor och pojkar i skolan? Får pojkarna bekräftelse för vilka de är, men inte vad de gör? Och 

vad ger det dem för signaler i så fall – att de inte behöver prestera eller att de inte kan pre-

stera? Hur kommer det sig att flickorna antecknade 15 gånger oftare än pojkarna när de andra 

momenten var förhållandevis jämställda? Vad är det med just anteckningsmomentet som ger 

så avvikande siffror? Kan det vara så att flickorna uppfattar att de måste anteckna för att på så 

sätt bevisa att de bidragit och deltagit i laborationen? Och tror i så fall pojkarna att de att de 

inte kan eller inte behöver bevisa sitt deltagande? 

 

På en direkt fråga svarade en flicka att hon kände sig glad då fröken säger att hennes arbete är 

fint. Pojkarna däremot hade inget behov av att visa upp sitt arbete skriftligt. Detta bekräftar 

Borggrens teori om att flickor känner sig bekräftade för det de presterar, medan pojkar känner 

sig bekräftade redan innan/ändå.  

                                                 
27 Borggren, Ingrid, (2001) 
28 Borggren, Ingrid, (2001) 
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Vem plockar undan? 
 

Vid en första anblick kan man tycka att denna del bekräftar de könsrollsrelaterade fördomar 

jag tidigare talat om, exempelvis att flickor plockar bort.  

 

Om vi nu tar fasta på skillnaden mellan flickor och pojkar vid momenten: Är det då så att 

siffror som visar att flickorna plockar bort mer än pojkarna bekräftar det vi kan läsa i Ingrid 

Borggrens artikel om att flickorna tar hand om andra och vill uppfylla andras behov? Jag 

anser att resultatet – åtminstone delvis – är ett tecken på just detta.  

 

Däremot vore det intressant att undersöka vidare om detta resultat också kan kopplas till de 

fördomar jag stött på tidigare i min utbildning. Kanske är det så att unga flickor faktiskt 

plockar undan oftare än unga pojkar. Eller kan det bero på att flickorna är minst lika ivriga 

som pojkarna och att dessa siffror snarare visar att intresset för de naturvetenskapliga ämnena 

är stort hos flickor i denna ålder? Det kan kanske också finnas en tredje förklaring: en önskan 

hos flickorna om att bli klara snabbt och/eller gå vidare i arbetet.  

 

 

Vem redovisar? 
 

Även i detta moment är flickorna mer aktiva än pojkarna. Samtidigt tycker jag att resten av 

studien pekar på att flickorna verkligen tar för sig och inte backar för någon annans behov. 

Redovisningsmomentet har liknade resultat som bortplockningsmomentet och det motsäger i 

så fall teorin om att flickorna står tillbaka. Vid redovisning tar flickorna för sig och tar plats.  

 

 

Mina reflektioner 
 

Trots att flickorna är underrepresenterade i klassen, är alltså studiens elever relativt jämställda 

och rättvisa.  
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Majoriteten av de undersökningar Sjøberg29 bygger sina uttalanden på utgår från 13-åringar 

medan Borggrens30 artiklar handlar om barn i förskoleålder. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen 

att personalen inom barnomsorgen och skolan behandlar pojkar och flickor olika, oberoende 

av barnens ålder. Om grundskolan tar emot elever som redan på dagis fått könsrollerna 

bekräftade, är då inte risken stor att man fortsätter på samma linje?  

 

Hur passar resultatet från denna studie in på teorierna om lärarens kön och elevernas ”köns-

uppfattning” om ämnet? Det Sjøberg31 säger om att pojkarnas intresse för de naturveten-

skapliga ämnena ökar dramatiskt från år 6 till år 8 kan bekräfta teorin om att de ämnen där 

majoriteten lärare är manliga uppfattas som manlig både av flickor och av pojkar. Han menar 

att det samtidigt kan förklara flickornas brist på intresse i dessa åldrar. Men hur förklaras då 

att flickor och pojkar är ungefär lika intresserade i lägre åldrar där personalen övervägande är 

kvinnor? 

 

Kan det vara så att lärarens kön inte har lika stor betydelse för yngre elever. Kanske blir det 

mer viktigt att identifiera sig med de vuxna runt omkring när man själv kommer i puberteten. 

Det skulle i så fall förklara varför skillnaden hos de yngre eleverna inte är så stor. En jäm-

förande studie mellan barn i år 3 och tonåringar i år 79 skulle vara mycket intressant. 

 

När det handlar om tre av observationsmomenten anser jag snarare att de visar att flickor och 

pojkar gjorde ungefär lika mycket. Jag anser inte att skillnaderna är tillräckligt stora för att 

man ska kunna dra slutsatser om att det var just vid plocka undan momentet som flickorna var 

i liten majoritet. Kanske det snarare berodde på att gruppen ville fördela uppgifterna jämnt 

och flickorna plockade undan eftersom pojkarna plockat fram materialet.  

 

Totalt sett fördelades ju momenten att plocka fram, plocka undan och redovisa i stort sett 

jämställt. Ett rimligt antagande för så unga informanter, som de som ingår i denna studie, är 

att initiativ och aktivitet är detsamma som intresse. Därför är förmodligen resultaten från 

dessa tre moment representativa för elevernas No-intresse.  

                                                 
29 Sjøberg, Svein, (2000) 
30 Borggren, Ingrid, (2001) 
31 Sjøberg, Svein, (2000) 
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Men hur kommer det sig att anteckningsmomentet övervägande utfördes av en flicka? Detta 

var även det enda moment som någon ”tjatade sig till”. Flickorna utförde det och pojkarna 

protesterade inte.  

 

Här måste man fråga sig om resultatet av observationer verkligen visar elevernas intresse av 

No-ämnet, eller om just detta moment handlar om någonting helt annat. Går det att jämföra/ 

generalisera detta moment med de andra? En intervjuad flicka tyckte att laborerandet var 

roligt och ville därför anteckna. Den andra intervjuade flickan tycktes inte göra några som 

helst kopplingar mellan anteckningsmomentet och just No-ämnet. Frågan är om inte heller 

pojkarna ansåg – eller insåg – att det var No under detta moment. Enligt båda pojkarna var 

antecknandet inte så viktigt om man jämförde med det väsentliga, som enligt dem var själva 

laborationen. Därför kanske just detta moment inte alls visar att aktivitet är intresse för just 

No-ämnet. 

 

Detta väcker frågor till mig som blivande lärare. Förutom de som tidigare nämnts har jag 

funderat på om det har med handstilen att göra? Är det så att flickor oftare får höra, och får 

beröm för, att de skriver prydligt? Det är kanske ännu en fördom som vore intressant att 

undersöka. En annan tanke som slagit mig är att det möjligen kan ha med kontroll/ 

kontrollbehov att göra – och att flickorna vill ha, eller upplever sig ha, kontroll över hela 

processen/laborationen om de antecknar.  

 

Fördelningen pojkar/flickor är sned i min observationsklass. 77% av eleverna är pojkar och 

23% är flickor. Man kan bara spekulera om vilka resultat/siffror man fått om fördelningen 

hade varit jämnare. Dock tycker jag att dessa siffror är intressanta då det talas mycket om att 

pojkar får mycket mer tid är flickorna. Om så är fallet borde siffrorna tydligt ha visat en 

övervikt för såväl initiativ som agerande från pojkarnas sida.  



Könsrollsfördelning mellan laborerande elever i år 3 
– en observationsstudie av vem som gör vad när flickor och pojkar laborerar 

26  

Slutord 
 

För mig har studien visat att när man som lärare tar emot en fyra är det viktigt att försöka 

upprätthålla den jämvikt som, enligt studien, redan finns mellan flickor och pojkar i denna 

ålder, under laborativa lektioner. Man bör vara uppmärksam på om flickorna anser sig be-

kräftade för vad de gör istället för vilka de är, och försöka uppmuntra pojkarna att bli mer 

självsäkra när det gäller exempelvis ordning och reda.  

 

Som lärare måste man ständigt arbeta aktivt för att förebygga och/eller motverka negativa 

könsrollsmönster. Förhoppningsvis kan denna uppsats även uppmuntra några/fler lärare till att 

tänka igenom hur deras eget och skolans arbete med jämställdhet och könsroller ser ut 

– och hur det kan utvecklas.  
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Bilaga A 

 

 

Muntliga uppgifter från Inger Tholse, kanslist på Vilbergs- och Ektorpsskolan i 

Norrköping, 2004-11-18: 

 

Förhållande i procent anställda lärare 1-6  

Kvinnor  Män 

70%  30% 

 

Förhållande i procent anställda lärare (No) 7-9 

Kvinnor  Män 

33%  67% 
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Bilaga B 

 

 

Observationsschema 

 

Datum; P   F P   F P   F P   F P   F 

Plockar 

fram 

     

 

Antecknar 
 

     

Plockar 

undan 

     

 

Redovisar 
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Bilaga C 

 

 

Instruktioner till eleverna vid ett laborationstillfälle var följande: 

 

Ni ska tillsammans bestämma vad dessa burkar innehåller. Allt går att äta. Ni ska plocka fram 

material, undersöka, anteckna era resultat, plocka undan och sedan redovisar vi tillsammans i 

helgrupp. Ni i gruppen bestämmer vem som gör vad. Medvetet ger vi gruppen endast en 

penna och ett papper för att inte fler/alla ska anteckna. 
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Bilaga D 

 

 

Vem gör vad? 
 

tabell 1 en flicka 

i antal 

en flicka 

i procent 

en pojke i 

antal 

en pojke 

i procent 

Plockar fram 19 38 % 31 62 % 

Antecknar 45 90 % 5 10 % 

Plockar 

undan 

25 50 % 25 50 % 

Redovisar 23 46 % 27 54 % 

 

 

tabell 2 Flicka Pojke  

antal ggr flicka resp 

pojke plockar fram 

1,58ggr/flicka 1,55ggr/pojke flickor 1,02 ggr 

oftare 

antal ggr flicka resp 

pojke antecknar 

3,75 ggr/flicka 0,25 ggr/pojke flickor 15,00 ggr 

oftare 

antal ggr flicka resp 

pojke plockar 

undan 

2,08 ggr/flicka 1,25 ggr/pojke flickor 1,66 ggr 

oftare 

antal ggr flicka resp 

pojke redovisar 

1,92 ggr/flicka 1,35 ggr/pojke flickor 1,42 ggr 

oftare 

 

 




