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Abstract 
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1. Inledning  
I mitt arbete som genomsyras av begreppet genus har jag valt att studera hur ett antal elever 

uppfattar deras lärare i bemötandet mot pojkar respektive flickor i undervisningen samt hur 

läraren verkligen bemöter eleverna. Arbetets undersökning kommer att beröra specifika 

händelser i klassrummet som uppstår i den vardagliga undervisningen. De företeelser som 

kommer att beröras är beröm från läraren, elever som pratar rakt ut i klassrummet, elever som 

glömt läxorna samt tillsägelser i undervisningen. Dessa händelser uppkommer ofta i den 

dagliga undervisningen i den undersökta klassen. 

   Redan i den första läroplanen som kom 19621 står det att man både formellt och 

organisatoriskt ska upphöra att bemöta pojkar och flickor med skillnader i skolan. Dock säger 

läroplanen att könet är olika men att individen har lika värde. Den säger även att det är 

generella skillnader mellan pojkar och flickors beteende och psyke. Jag är medveten om att 

bemötandet mot människor kan vara svårt att tolka eftersom varje individ tolkar på olika sätt 

utifrån sina erfarenheter. Enligt forskare i samhällsvetenskap under 1920- och 1930- talet 

ansåg att en man skulle ha maskulina och en kvinna skulle ha feminina drag för att det skulle 

vara respekterat och önskvärt i samhället. Under 60- talet gjorde feminister revolution då de 

hävdade att könsrollerna inte var givna av sin natur utan att människan tillskrevs sin roll av 

kulturen. Synen att mannen skulle vara den försörjande och kvinnan vara hemmafrun i 

familjen var inte ett biologiskt och naturligt fenomen utan det var en orättvis fördelning2.   

   Det verkar som att debatter om genus har blivit mer framträdande än det har varit förut i 

samhället och detta kan vara en vändpunkt för hur vi bemöter varandra. Detta kan även vara 

en signal till att öppna upp medvetenheten så att alla bemöter varandra med respekt och 

vördnad oavsett vilket kön man har. Omedvetet kanske vi många gånger bemöter människor 

på grund av sitt kön. Detta beteende sitter troligen så djupt rotat hos människan att det kan 

vara svårt att ändra på. Bemötande ur ett genusperspektiv verkar som att det alltid har funnits. 

Jag ser detta ämne som mycket intressant och min avsikt är även att bidra med att belysa detta 

tänkvärda ämne för pedagoger men även för allmänheten.  

 

 

 
                                                 
1 Lgr 62. Läroplan för grundskolan 62 (1962). Stockholm: Kungl. Skolöverstyrelsen. 
2 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida (2007-05-13) 
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2. Syfte & Frågeställningar 
Syftet med mitt arbete är att försöka beskriva samt ge en bild av hur eleverna uppfattar att 

deras lärare behandlar dem utifrån deras kön i undervisningen. Jag vill även lyfta fram samt 

försöka tolka lärarens bemötande och agerande mot pojkar respektive flickor  i 

undervisningen. Genom detta syfte vill jag göra mig själv som blivande lärare och andra 

människor mer medveten om hur eleverna kan uppleva bemötandet från lärare. Alla frågor 

som ställs integreras sedan med genusperspektivet som är huvudämnet i arbetet. Ur detta syfte 

reser sig följande frågeställningar:  

• På vilket sätt upplever pojkar respektive flickor hur de blir bemötta av läraren? 

• På vilket sätt bemöter läraren barn vid olika specifika händelser i klassrummet? 

 

3. Begreppsdefinition  

Jämställdhet  
Ordet jämställdhet har varit och är fortfarande i dagens samhälle ett stort samtalsämne. Man 

kan tolka jämställdhet på olika sätt. Enligt nationalencyklopedin3 innebär jämställdhet att 

kvinnor och män har samma skyldigheter, möjligheter och rättigheter i alla olika områden 

som man tar sig för.  

   Ända sedan 1970- talet har debatten om jämställdhet varit ett centralt ämne i samhället. På 

grund av detta anses Sverige vara ett föredöme just i denna fråga. Jämställdhet definieras med 

att det är jämlikt mellan könen. Jämlikt innebär då att könet inte ska vara ett hinder i 

personens utveckling då det kan gälla samhällsinflytande eller exempelvis ekonomi4.  I 

Sveriges skollag5 står det skrivet att man ska främja jämställdheten mellan kvinnor och män 

samt att man ska arbeta aktivt med alla typer av kränkningar så att det inte förekommer i 

skolan. Enligt Lpo 946 ska läraren sträva mot vissa mål i undervisningen. Bland annat ska 

läraren arbeta för att varje elev har inflytande i undervisningen samt får det utrymmet som han 

eller hon behöver under lektionerna. Detta bemötande ska eleverna få oavsett sin 

könstillhörighet. I min undersökning är min syn på jämställdhet att människor ska vara 

jämställda varandra men ändå kunna vara olika. Jag stödjer mig på nationalencyklopedin då 

                                                 
3 Nationalencyklopedin.  www.ne.se (2007-05-04) 

4 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida , Sök: Jämställdhet. (2007-05-04) 

5 Skollagen,Lag(1999:886)www.skolverket.se   
6 Lpo 94. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 94 (2004). Lärarens handbok, Stockholm: Lärarförbundet. 



 6

jag menar att alla individer ska ha lika stor rätt till olika saker i samhället. Detta ska vara 

oavsett människans erfarenhet, kön, bakgrund, kultur och kontext. Dock verkar det 

fortfarande som att jämställdheten inte existerar alla gånger i samhället och i skolan. 

Jämställdhetens debatter i samhället är fortfarande i en utvecklingsfas.  

 

Genus  
Genusbegreppet har under de senaste åren varit mycket diskuterat. Enligt Svenska akademins 

ordlista7 står genus för grammatiskt kön; släkte av djur eller växter. Forsberg8 beskriver 

begreppet kön för det medfödda biologiska identiteten som man bär med sig. Genusbegreppet 

beskriver hon som det socialt konstruerade. Forsberg hänvisar till Connell som anser att genus 

står för individens konstruerade karaktär och identitet. Butler9 hävdar att kön måste vara lika 

socialt konstruerat som genusbegreppet är, eftersom människan redan har föreställningar om 

barnet redan då det föds. Genusperspektivet kan beskrivas genom hur människor skapar, 

präglar och betraktar våra liv och samhället i förhållande till våra kön. Vi vet att kön existerar 

och att människans erfarenheter, bakgrund, kultur och verksamheter troligen ligger till grund 

för hur människan formas socialt10.  Under 1980- talet började man använda sig av begreppet 

genus. Tidigare hade man använt sig av begreppet könsroller. Genus är ett vidare begrepp än 

vad könsroller är. Genus syftar inte bara till könstillhörighet utan det berör även hur 

könsskillnader byggs upp i sociala interaktioner samt hur skillnaderna framstår och förhåller 

sig  till varandra. Genus kan studeras överallt eftersom hela samhället genomsyras av 

människor med olika kön11. 

I denna studie avser jag att genus ska betraktas som det medfödda biologiska könet som man 

bär med sig. Jag lutar mig på Forsbergs och Svenska akademins definition om att genus står 

för det biologiska medfödda arvet som är sitt kön.  

 

 

 
                                                 
7 Svenska akademins ordlista. (1999) Nordstedts ordbok. Svenska Akademin. Norge.  
8 Ulla Forsberg (2002) Är det någon ”könsordning” i skolan? Analys av könsdiskurser i etiskt homogena och 
etiskt hetrogena elevgrupper i årskurserna 0-6. avhandling . Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Tryckt 
på Umeås universitet. 
9 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida ,  Sök: Judith Butler, ( 2007-05-14) 
10 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida (2007- 05-14) 
11 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida  (2007-05-13) 
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4. Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången kommer jag att presentera tidigare forskning med kopplingar till 

jämställdhet, bemötande, dominans i klassrummet, beröm samt betyg. Dessa rubriker 

integreras med genusperspektivet.  

 

Att bli flicka och pojke   
Bjerrum Nielsen & Rudberg12 skriver att pojkar och flickor har en liten könsutveckling och är 

lika varandra i utseende och uppträdande ända fram till sexmånaders ålder. Bjerrum Nielsen 

& Rudberg använder en undersökning av psykologerna Goldberg och Lewis. Psykologerna 

hävdar att skillnaderna mellan könen kommer vid tretton månaders ålder. De framhåller även 

att pojkarna är mer livliga och att flickorna är mer stillsamma i sin lek. Wahlström13 anser att 

pedagoger behandlar pojkar och flickor olika och att detta upprätthåller och bidrar till att 

genusdiskrimineringen fortsätter. Skolan har genom denna aspekt en mycket stor och 

ansvarstagande roll i hur diskrimineringen kommer att se ut i framtiden eftersom Wahlström 

menar att det är pedagogen som styr in barnen i de traditionella genusmönstren. Hon skriver 

att det är vanligt att flickorna används som hjälpfröknar och att flickorna därför  placeras 

bredvid bråkiga pojkar. 

   Wernersson14 skriver om hur undervisning med könssegregerade grupper kan orsaka både 

goda och onda företeelser. Hon menar vidare att pojkar och flickor av sin natur redan spontant 

segregerar sig själva i umgänge och lek att det inte är till fördel att dela könen åt i 

undervisningen. Wernersson hävdar att samundervisningen i skolan är viktig för att 

segregeringen mellan könen inte ska bli större. Elevernas erfarenheter möts och man tar del av 

varandras kunskaper istället för att klyftorna ska bli större. Enligt Lpo 9415 ska undervisning 

anpassas till och ta hänsyn till varje enskild elevs behov och förutsättningar. Detta ska leda till 

att undervisningen blir individanpassad. Lpo 94 påpekar även att man ska medvetet och aktivt 

främja flickor och pojkars lika rätt till möjligheter i skolan. Lpo 94 skriver vidare att skolan 

ska motverka traditionella könsmönster.  

 
                                                 
12 Harriet Bjerrum Nielsen & Monica Rudberg (1991) Historien om flickor och pojkar. Könssocialisation i ett 
utvecklingspsykologiskt perspektiv. Studentlitteratur: Lund. 
13 Kajsa Wahlström (2003) Flickor, pojkar och pedagoger. Jämställdhetspedagogik i praktiken. Sveriges 
utbildningsradio AB. Tryck: Kristianstad. 
14 Inga Wernersson (1995) Undervisning för flickor — undervisning för pojkar eller undervisning för flickor och 
pojkar? En översikt skriven för Skolverket. Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik.  
15 Lpo 94 
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Bemötande  
Steenberg16 skriver att människor behandlar pojkar och flickor olika. Hon skriver vidare att 

det sker på ett troligen omedvetet sätt och att det konserverar det gamla samhällets 

könsmönster. Einarsson17 skriver om hur olika forskare påvisar att lärare riktar mer 

uppmärksamhet till pojkar än till flickor i undervisningen. De olika forskarna påstår att 

uppmärksamheten varierar eller att det inte förekommer någon skillnad alls angående 

uppmärksamheten till eleverna. De menar vidare att det inte är alla pojkar som får mer 

uppmärksamhet utan det kan vara ett visst antal i klassen. Steenberg hävdar att pojkarna får 

mer uppmärksamhet i undervisningen samt att pojkarna absolut får flera tillsägelser än vad 

flickorna får under lektionerna. Hon påpekar även att man ser en skillnad i hur man använder 

rösten då man talar med pojkar och flickor. Steenberg hävdar att man höjer rösten till 

pojkarna och har en mjukare röst till flickorna. Hon skriver vidare att man ofta ser flickorna 

placerade bredvid pojkarna i klassrummet samt att man ger pojkarna det största tal utrymmet i 

klassrummet. Flickorna fungerar som hjälpfröknar i klassrummet.  

   Wahlström18 menar också att människor bemöter pojkar och flickor olika och att det beror 

på att pojkarna och flickorna ges olika förmågor och roller som ska stärkas. Wahlström19 

skriver att barnens självbild blir präglad av bemötandet av barnen. Hon menar att människans 

bemötande till barnet bidrar till och sätter barnen in i olika ”fack”. Dessa ”fack” anpassar sig 

barnen mycket lätt efter, om barnet gång på gång blir bemött på ett och samma sätt hela tiden. 

Hon poängterar också att om pedagoger bemöter barnen på det sättet att de inte klarar av vissa 

saker, kommer de inte att klara av det heller.  

   I en undersökning som Einarsson20 har genomfört visas att pojkar och flickor tycker att de 

blir bemötta på olika sätt och det på grund av sitt kön. Ett fåtal elever menar dock att lärare 

bemöter könen lika i skolan. I undersökningen tycker pojkarna att de blir behandlade hårdare 

än flickorna. Pojkarna uppfattar även att de får flera tillsägelser och att lärarna har ett mer 

negativt röstläge till dem än vad lärarna har till flickorna. I undersökningen tar även pojkarna 

upp att lärarna har mer tålamod och överseende med flickorna än med pojkarna. Flickorna 

uppfattar likaså att könen blir behandlande på olika sätt. Dock säger flickorna att 

behandlingen beror på att pojkarna orsakar oftast handlingar som utlöser ett mer negativt sätt 

                                                 
16Ann Steenberg (1997) Flickor och pojkar i samma skola. Ekelunds Förlag AB, tryck: Kalmar 
17 Charlotta Einarsson (2003) Lärarens och elevernas interaktion i klassrummet. Betydelsen av kön, ålder, ämne 
och klasstorlek samt lärarens uppfattningar om interaktionen. Linköpings universitet. Institutionen för 
beteendevetenskap. Linköping  
18 Wahlström (2003) 
19 Wahlström (2003) 
20 Einarsson (2003)  
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som läraren tvingas ta till och använda sig av. Einarsson21 hävdar att lärare och pedagoger inte 

medvetet ser eller uppfattar att de bemöter pojkar och flickor på olika sätt.  

   Nilsson22 framhåller att pojkarna dominerar i klassrummet. Det är oftast de som hörs och 

syns. Flickorna följer reglerna i klassrummet att räcka upp handen medan pojkarna dominerar 

och pratar rakt ut. Detta är det vanliga mönstret för hur det ser ut i de flesta klassrum. Hon 

skriver vidare att pojkarna bemöts mycket mer vuxet av läraren än flickorna. Dessutom 

använder sig lärare av en mjukare och ljusare röst när de pratar med flickor än vad de 

uttrycker när de samtalar med pojkar. Det visar sig att lärare har en strängare, hårdare samt 

mer krävande och pådrivande röst till pojkarna. Nilsson skriver även om hur pojkarna blir 

placerade bredvid flickorna i klassrummet för att flickorna ska hålla reda på de busiga 

pojkarna. Steenberg23 påvisar också att pojkar får flera tillsägelser än vad flickorna får i 

undervisningen. Hon hävdar även att flickorna oftast är oberörda av att pojkarna får 

tillsägelse. Däremot om en flicka får tillsägelser i undervisningen väcker det mer 

uppmärksamhet för att det inte sker så ofta. Steenberg hävdar även att flickorna tar mer illa 

vid sig och tar det mer  personligt om de får en tillsägelse än vad en pojke gör. Enligt Bjerrum 

Nielsen & Rudberg24 får pojkar som presterar mindre under lektioner flera tillrättavisningar 

och tillsägelser än de pojkar som presterar mer och är ”duktiga elever”. De duktiga pojkarna 

fick mycket mer beröm och flera avancerade frågor att svara på.  

   Öhrn25 hävdar att tillsägelser till flickor är mer beskyddande och att läraren har ett mer 

barnsligt sätt att uttrycka sig på och bemöta dem, än vad läraren uttrycker och bemöter 

pojkarna på. Detta beteende resulterar i att flickorna inte anses vara förmögna att ta emot ett 

lika strängt tonfall som pojkarna. Hon skriver vidare att även lärarens kön har betydelse för 

hur pojkar och flickor blir bemötta. Öhrn påstår att flickor får mindre tillsägelser samt kritik 

av en manlig lärare samt att flickorna inte blir bemötta lika aggressivt som pojkarna då 

pojkarna gör fel i klassrummet. Öhrn hävdar att det manliga könet har fått lära sig att vara 

artigt mot det motsatta könet och att flickor får lära sig att utnyttja denna artighet. Detta 

resulterar i att en viss makt mellan könen uppstår, om vem som följer de oskrivna reglerna i 

                                                 
21 Einarsson (2003) 
22 Anita Nilsson (1993). Lär skolan flickorna att tiga och pojkarna att tala? I: Visst är vi olika. En antologi för 
kunskap och debatt om likheter och olikheter mellan flickor och pojkar och deras olika villkor och 
förutsättningar i skolan. Utbildningsdepartementet. 
23 Steenberg (1997) 
24 Bjerrum Nielsen & Rudberg  (1991) 
25 Elisabeth Öhrn (1990) Könsmönster i klassrumsinteraktionen. En observations- och 
intervjustudie av högstadieelevers lärarkontakter. Göteborg: Acta Universitatis 
Gothoburgensis. 
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hur man lärt sig bemötta varandra. Enligt Tallberg Bromans26 undersökningar säger lärare och 

pedagoger att de inte gör någon skillnad på pojkar och flickor i undervisningen utan att de 

behandlas lika. Dock visar forskningsresultatet att pojkar och flickor behandlas olika i 

undervisningen. Det framkommer även hos Wernersson27 att det inte bara är omgivning som 

bemöter barnen på olika sätt utan det är även pojkarna och flickorna som bemöter sin 

omgivning på olika sätt. Wernersson28 styrker även Tallberg Bromans forskningsresultat med 

att lärarens bemötande skiljer sig då läraren bemöter pojkar eller flickor. Wernersson påstår 

att det är stor skillnad i hur läraren tilltalar eleverna och av vilken anledning läraren säger till 

eleven.  

   Öhrn29 påstår att pojkarna blir bemötta som individer och blir ihågkomna som individer 

medan flickorna blir ihågkomna som en grupp. Öhrn30 hävdar att lärare ger elever skilda 

frågor i undervisningen vilket har med könstillhörighet att göra. Forsberg31 framhåller att 

flickorna inte får samma individuella stöd som pojkar utan de får ett gruppstöd och utsätts 

oftast med enklare frågor från läraren. Enligt Wernersson32 har både lärare och elever olika 

föreställningar om hur pojkar och flickor beter sig olika samt att det beror på vilket kön man 

har. Utifrån detta perspektiv sätter lärare olika krav och har olika förväntningar på eleverna. 

Wernersson hävdar även att pojkarnas och flickornas olika erfarenheter utgör hur de beter sig 

och detta resulterar i att eleverna blir bemötta och behandlade utifrån deras erfarenheter och 

situation.  

 

Dominans i klassrummet  
En studie av Öhrn33 visar att pojkarna i undervisningen inte följde den givna regeln lika strikt 

som flickorna när det gäller att räcka upp handen i klassrummet när man vill säga någonting. 

Steenberg34 framhåller liksom Öhrn att då pojkar inte förstår någonting som händer i 

undervisningen frågar de rakt ut i klassrummet till skillnad från flickorna. Enligt Staberg35 är 

                                                 
26 Ingegerd Tallberg Broman (2002) Pedagogiskt arbete och kön.  Med historiska och nutida exempel. 
Studentlitteratur: Lund 
27 Wernersson (1995) 
28 Inga Wernersson (1977) Könsdifferentiering i grundskolan. Göteborg: Acta 
Universitatis Gothoburgensis. 
29 Elisabeth Öhrn (2002) könsmönster i förändring? En kunskapsöversikt om unga i skolan. www.skolverket.se  
30 Öhrn (1990) 
31 Forsberg (2002)  
32 Wernersson (1977) 
33 Öhrn (2002)  
34 Steenberg (1997) 
35 Elsa-Marie Staberg (1992) Olika världar skilda värderingar. Hur pojkar och flickor möter 
högstadiets fysik, kemi och teknik. Umeå: Pedagogiska Institutionen. 
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det flickorna som följer klassrumsregeln att räcka upp handen då de vill säga något i 

klassrummet. Pojkarna däremot talar ofta rakt ut och har svårt med att komma ihåg att räcka 

upp handen samt vänta på sin tur. Einarsson36 refererar till Kellys metaanalys som även visar 

att flickorna var mer aktiva med att räcka upp handen än vad pojkarna var. Kelly drog då 

slutsatsen av detta att flickorna ville delta aktivt i klassrummets kommunikation. Enligt ett 

experiment av Steenberg37 kan pojkarna inte ge sin dominans i att prata i klassrummet till 

flickorna om inte läraren arbetar med att de ska få lika stort utrymme. Läraren samt även 

eleverna måste vara medvetna om hur man kommunicerar på ett önskvärt och jämlikt sätt.  

   Tallberg Broman38 hävdar att pojkarnas dominans i klassrummet är i förändring. Dock 

måste man som lärare se möjligheterna och öppna upp medvetenheten både hos de 

verksamma lärarna och hos eleverna på skolan för att man ska uppnå målen med jämställdhet. 

Hon menar vidare att dominansmönstret är beroende av hur kontexten ser ut i de olika 

skolorna i landet och man måste arbeta utifrån sin kontext. Med kontext menar hon att alla 

skolor arbetar utifrån sina situationer, erfarenheter, kulturer och bakgrunder som skolan 

representerar. Öhrn39 framhåller likaså att flickdominans i klassrummet är nästan så ovanlig 

att den knappt existerar. De flesta flickor blir osynliga. Lärarens bemötande mot flickorna 

följer denna tradition. Skulle det vara ett par flickor som bröt mönstret att var mer aktiva och 

agera som pojkarna skulle det komma reaktioner som påvisade att de flickorna som grupp var 

pojkaktiga. Genom undersökningar som Tallberg Broman40 skriver om, är det skillnad på 

pojkar och flickors beteende. Hon menar vidare att pojkarna och flickorna stimuleras och 

tillåts till olika mönster i deras beteende. Det visar sig även i studier att pojkars beteende om 

att var mer aktiva, skämtsamma  och gränsöverstigande är mer accepterat än om en flicka 

skulle bete sig på ett sådant sätt. Einarsson41 refererar till en metaanalys av Kelly som visar att 

pojkar i de flesta avseenden dominerar i klassrummet. Kelly påpekar dock att pojkarnas 

dominans inte alla gånger är lika tydlig i olika ämnen och situationer. Hennes analys 

framhåller att pojkarna dominerar mer i naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen. 

Einarsson refererar till Öhrn då hon skriver att flickorna dominerar i språk, 

samhällsorienterade ämnen och barnkunskap. Einarsson skriver vidare att denna obalans i 

                                                 
36 Einarsson (2003) 
37 Steenberg (1997) 
38 Tallberg Broman (2002) 
39 Elisabeth Öhrn (1993).  Flickor – Finns dom? I: Visst är vi olika. En antologi för kunskap och debatt om 
likheter och olikheter mellan flickor och pojkar och deras olika villkor och förutsättningar i skolan. 
Utbildningsdepartementet.  
40 Tallberg Broman (2002) 
41 Einarsson  (2003) 
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ämnena  kan vara på grund av att flickor och pojkar behandlas olika av läraren som undervisar 

ämnet samt att vissa ämnen är mer man- och kvinnodominerade.  

  

Beröm  
Skolan och samhället har redan en klar bild och ställer krav på individen samt på dennes  

initiativförmåga. Lärarens bristande uppmuntran och beröm som flickorna får redan från 

skolstarten leder till att flickorna blir passiva skriver både Wernersson och Öhrn42. 

Einarsson43 redogör för en metaanalys gjord av Kelly som visar att pojkarna (52%) och 

flickorna (48%) fick nästan lika mycket beröm och uppmuntran. Stensmo44 hänvisar till 

Burnard och Skinner som betonar vikten av positiv förstärkning som exempelvis beröm och 

vad det kan innebära i undervisningen. Positiv förstärkning kan leda till att eleverna upprepar 

sitt positiva beteende. Detta är att sträva efter då det är ett önskvärt beteende.  

 

Betyg  
Flickorna är de snälla och lydiga eleverna som gör som läraren vill och säger medan pojkarna 

är de bråkiga eleverna som lärarna får säga till ofta och får lärarens tid mest framhåller 

Bjerrum Nielsen & Rudberg45. Hägglund46 presenterar inte flickorna som de snälla och lydiga 

men visar att flickor har generellt högre betyg än pojkar samt klarar av skolverksamhetens 

mål och stävan på ett mer gynnsamt sätt än de flesta pojkar. Öhrn47 visar också att flickor 

oftast har högre betyg än vad pojkar har och att orsaken till det är att flickor är mer anpassade 

till skolan. Genom hela skolsystemet har generellt sett flickorna i dagens samhälle högre 

betyg än pojkarna skriver Tallberg Broman48.  

 

 

 
                                                 
42 Wernersson (1977) & Öhrn (1990) 
43 Einarsson  (2003) 
44 Christer Stensmo (2000) Ledarstilar i klassrummet. Studentlitteratur. Lund.  
45 Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991)  
46 Solveig Hägglund (1993). Hurra det blev en pojke. I: Visst är vi olika. En antologi för kunskap och debatt om 
likheter och olikheter mellan flickor och pojkar och deras olika villkor och förutsättningar i skolan. 
Utbildningsdepartementet. 
47 Öhrn (1990) 
48 Tallberg Broman (2002) 
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5. Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Jämställdhet  
Studier och undersökningar som tidigare författare har berört visar på att pojkar och flickor 

bemöts olika i skolan. Jämlikheten mellan könen är under en process och står inför en tuff 

utveckling. Ändock, fast Lpo 94 framhäver att varje enskild elevs behov och förutsättningar 

ska arbetas med på ett anpassat sätt och att traditionella könsmönster ska motverkas, verkar 

det enligt tidigare författare att lärare försöker anpassa undervisningen även efter individens 

kön.  

 

Bemötande  
Det framkommer av litteraturen att pojkar och flickor blir bemötta på olika sätt men att det 

inte troligen är på ett medvetet sätt som lärare eller pedagoger bemöter könen olika. Flickorna 

får ofta lite tillsägelser medan pojkarna får stå ut med att få mycket tillsägelser. Det blir även 

tydligt att läraren eller pedagogerna har ett negativare och hårdare röstläge då pojkarna får 

tillsägelser än vad flickorna får känna på. Dessutom framträder också en fostransdimension 

om att en man lär sig att vara trevlig och artig mot det motsatta könet och att flickor använder 

sig av detta så att det uppstår maktspel mellan könen. Att bli ihågkommen som en grupp 

istället för en individ råkar flickorna ut för i skolans värld. Pojkarna däremot blir ihågkomna 

som en individ. Flickorna får även ”stämpeln” och ansvaret att vara klassens hjälpfröknar.  

 

Dominans i klassrummet  
Vem är det som dominerar? Inte är det läraren som det kanske borde vara. Pojkarna i 

klasserna är de som absolut dominerar i undervisningen. De dominerar inte i att vara de 

duktigast utan i att vara de stökiga, olydiga, prata rakt ut, synas och höras eleverna. Skulle en 

flicka dominera på samma sätt skulle hon bli ”stämplad” för att vara pojkaktig. Flickorna 

följer reglerna och är snälla. Deras dominans existerar knappt i klassrummet.  

 

Beröm 
Lärarens bemötande genom bristande beröm och uppmuntran leder till att flickorna blir 

passiva i klassrummet redan från första skolstarten. En annan studie visar att flickorna får 

nästan lika mycket beröm som pojkarna får. Vad detta beror på har jag inte hittat någon studie 
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eller tidigare forskning om så man kan bara spekulera i frågan. Kan det vara så att pojkarna 

dominerar så pass att flickorna tar eller får omedvetet den passiva rollen i undervisningen.   

 

6. Metod 

Urval  
Valet av skola samt klass som medverkar i min undersökning blev bestämt av 

bekvämlighetsskälet. Trost49 beskriver bekvämlighetsskälet som att man gör ett medvetet 

urval till sin undersökning och att man använder sig av de människor som man har tillgång till 

på ett bekvämt och praktiskt sätt. Lindstedt50 framhåller även vikten av att effektivisera sitt 

arbete. Hon menar att man ska vara effektiv i att planera och organisera förberedelserna inför 

arbetet om man har en viss tid för sin undersökning och sitt skrivande. Genom Trost och 

Lindstedts råd har jag effektivt planerat och organiserat min undersökning i den klassen som 

jag gjorde min slutpraktik. Klassen består av 19 elever och går skolår 5 i Sveriges Götaland. 

Läraren som medverkade i undersökningen är elevernas klasslärare. Skolan är en 

mångkulturell skola från skolår 0-6 och den ligger i ett område som av allmänheten skulle 

betraktas som ett medel/arbetarklassamhälle.  

 

Etiska regler 
Med tanke på de etiska reglerna och anonymitet som både Bryman51 och Patel52 tar upp är det 

viktigt att meddela om undersökningen är officiell eller konfidentiell. Eleverna informerades 

även om att undersökningen var frivillig och vad syftet var med min undersökning. Bryman53 

framhåller begreppen med samtyckeskravet, nyttjandekravet och informationskravet. På 

grund av att eleverna är minderåriga ska föräldrarna eller vårdnadshavare godkänna barnets 

medverkan i undersökningen. Med anledning till detta hade jag skrivit ett personligt brev till 

alla de berörda elevernas föräldrar. I brevet presenterar jag  mig kort och beskriver vad jag 

tänker undersöka i deras barns klass och att eleverna kommer behandlas anonymt. I brevet 

fanns det ett ikryssningssystem där föräldrarna kunde ta ställning i om just deras barn fick 

vara med i undersökningen. Föräldrarnas svar skulle åter till mig innan jag genomför enkäten. 

Det blev till sist 17 stycken elever som var med i  undersökning. Klassläraren medverkade av 
                                                 
49 Jan Trost (2001) Enkätboken. Andra upplagan. Studentlitteratur: Lund 
50 Inger Lindstedt (2002) Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Studentlitteratur: Lund 
51 Alan Bryman (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB. Malmö 
52 Runa Patel  (1987) Grundbok i forskningsmetodik. Ulla Tebelius (red). Studentlitteratur. Lund.  
53 Bryman (2002) 
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egen fri vilja efter att jag hade informerat om min undersökning. Lärarens könstillhörighet 

kommer jag dock att behandla anonymt efter att jag har samtalat med en specialist i 

forskningsetik.  

 

Val av metod   
Jag har valt att bygga min undersökning på ostrukturerade och strukturerade observationer, 

spontana ostrukturerade samtal med eleverna samt även på en enkät. Undersökningen har jag 

genomfört parallellt med mina fem veckors VFU under vårterminen 2007 som ingår i kursen 

pedagogiskt arbetet Block 3. I arbetet kommer jag att använda mig av relevant litteratur i 

ämnet för att styrka mina resultat. Mitt examensarbete är upplagt enligt notsystemet 

Oxfordsystemet54. Anledningen till detta är att jag har använt mig av systemet under hela min 

utbildning i lärarprogrammet på Linköpings universitet. Jag har även funnit att systemet har 

fördelar och att det passar mitt skrivande. 

 

Datainsamling och genomförande  
Min undersökning började med att jag observerade klassen vid ett par tillfällen utan att jag 

preciserade syftet med observationerna. Anledning till detta var att jag inte ville att elevernas 

och lärarens agerande skulle påverka resultatet. Dock visste läraren och eleverna att jag var 

intresserad av bemötande ur ett genusperspektiv. Dessa observationer var i första skedet 

ostrukturerade för att jag skulle få information om klassen samt vad jag kunde göra nerslag på 

ur ett genusperspektiv. Enligt Ejvegård55 kallas detta för att klassificera lämplig data. Efter att 

ha samlat material så måste man sortera vilket data man ska använda sig av. Man får ställa sig 

frågorna Vad har vuxit fram av mina undersökningar och Hur ska jag kategorisera materialet? 

Patel56 kallar det även för en explorativ undersökning. Denna explorativa undersökning kan 

man också tillämpa som en förundersökning. Anledningen till mina ostrukturerade 

observationer var att jag inte visste med en gång vilka situationer som jag skulle begränsa mig 

till. Jag observerade helt enkelt klassen och noterade vilka händelser som förekom flest 

gånger i den vardagliga undervisningen. Ely57påpekar att nybörjare som ger sig på 

observationer kan hamna i en för stor rikedom av material om man inte begränsar sig. Mina 

                                                 
54 Sven Hartman (2003) Skrivhandledning, för examensarbeten och rapporter. Natur och Kultur. Falun. 
55 Rolf Ejvegård (2003) Vetenskaplig metod. Tredje omarbetade upplagan. Studentlitteratur. Lund 
56 Patel  (1987) 
57 Margot Ely m.fl. (1991) Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken. — Cirklar inom cirklar. Studentlitteratur. 
Lund.  
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ostrukturerade observationer utmynnade till sist i att jag kunde göra strukturerade 

observationer i olika kategorier. Av mina ostrukturerade observationer skapade jag rubriker 

som jag kunde observera utan att titta på en massa andra händelser i klassrummet. Dessa 

rubriker var de händelser som förekom flest gånger i den vardagliga undervisningen under 

dessa fem veckor som jag spenderade i klassen ur genussynpunkt.   

   Efter observationerna bad jag eleverna att svara på min enkät. Ejvegård58 lyfter fram 

fördelar med enkäter och menar att det är ett mycket bra sätt att få reda på vad en population 

har för uppfattningar och åsikter om någonting. Enkäten gjorde jag för att ytterligare stärka 

trovärdigheten av mina observationer i undersökningen. Med hänsyn till Bryman59 som 

skriver om de öppna och slutna frågornas för- och nackdelar utformad jag enkäten med både 

öppna och slutna frågor. De öppna frågorna blir då kvalitativa i min undersökning. Med 

kvalitativ forskning menas enligt Ely60 att man inte har några givna svar utan man ger 

forskningen alla möjligheter att utveckla sig på ett naturligt sätt. De öppna frågornas 

enkätsvar granskade och organiserade jag utifrån vad eleverna skrivit. Det visade sig att deras 

svar inte varierade sig så mycket. Detta resulterade i att jag kunde ordna svaren efter hur de 

nästan ordagrant hade skrivit. Dock kan jag se en variation i hur mycket pojkarna respektive 

flickorna skrivit. Flickorna skrev mer på de öppna frågorna än vad pojkarna gjorde. De slutna 

frågorna blir kvantitativa i undersökningen. Dessa frågor utgör då istället motsatsen till de 

kvalitativa och blir då anpassade till några svarsalternativ. Patel61 uttrycker den kvantitativa 

forskningen som en undersökning där forskaren vill kunna mäta och beskriva olika 

forskningsfenomen. De öppna kvalitativa frågorna valde jag för att få eleverna att fundera lite 

mer på frågorna. De kvantitativa frågorna var slutna frågor som var utformade enligt en 

likertskala där eleverna endast kunde kryssa i färdiga rutor. Enligt Bryman62 är likertskalan 

den mest gynnsamma och mest användbara metod att använda då det gäller frågor som berör 

åsikter.  

   Enkäten genomförde jag med klassen då läraren inte var i klassrummet. Detta fick till följd 

att eleverna började diskutera några punkter och jag började observera samt notera det som 

sades. Några elever tycket det var bra att läraren inte skulle läsa enkäten och sa då att man 

kunde skriva precis som man tyckte. Några tyckte också att det var bra att eleverna  skulle 

vara anonyma i undersökningen för då kunde man skriva som man ville utan att någon visste 

                                                 
58 Ejvegård (2003) 
59 Bryman (2002)  
60 Ely m.fl. (1991) 
61 Patel  (1987) 
62 Bryman (2002) 
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vem som hade skrivit vad. Under hela undersökningsperioden har jag fört olika typer av 

fältanteckningar för att jag lättare ska komma ihåg hur händelser tolkades och uppfattades av 

mig. Dessa fältanteckningar kallas även enligt Ely63 för loggar.  

 

Metod diskussion  
Metoden att observera en klass och se vad som uppkom flest gånger i den vardagliga 

undervisningen och sedan se detta ur ett genusperspektiv kan benämnas explorativt som 

Patel64 framhåller begreppet. Jag kunde inte veta i förväg vad som skulle komma upp i min 

förundersökning. Jag hade bara intresset för genus i mina första tankar kring mitt 

examensarbete. Det visade sig att observationerna gav resultat och att det inte alls var svårt att 

se vilka olika händelser som förekom flest gånger i undervisningen. På grund av att eleverna 

och läraren inte visste vilka händelser som jag observerade i klassrummet tror jag inte det har 

påverkat resultatet. Jag anser heller inte att jag har påverkat händelserna i klassrummet 

eftersom jag har tittat på vilka situationer som uppkom flest gånger i klassrummet. Min 

undersökning kan inte hävda ”så här är det generellt sett ” eftersom det endast är dessa elever 

och läraren som har medverkat i undersökningen. Dock kan jag se att tidigare författare 

styrker min undersökning på många punkter. Detta får mig att fundera på om det faktiskt kan 

vara ett resultat som är trovärdigt. Genom min enkätutformning har jag i efterhand kommit till 

insikt med att jag skulle ha gjort en pilotenkät som ett första skede. En pilotenkät hade hjälpt 

mig att sortera bort de icke relevanta frågorna i enkäten. Bryman65 framhåller hur önskvärt det 

är att göra en pilotstudie då man efter att ha genomfört den kan se till att frågorna fungerar 

som man har tänkt i undersökningen.  

   Jag utformade en enkät som jag använde mig av direkt i klassen utan att fundera på att göra 

en pilotenkät. Det visade sig efter att ha granskat resultaten av enkäten att fråga sju inte var 

relevant i undersökningen. På grund av detta kommer inte fråga sju att vara med i resultat 

delen. Jag har även stött på ”bortfallssyndromet”. Bortfallet var på grund av elever som inte 

lämnade tillbaka breven med deras föräldrars underskrift. Ejvegård66 betonar att det finns två 

olika slags bortfall. Det ena är enkätbortfall som man kan säga inträffade i mitt fall. Det andra 

är när frågor i enkäten inte blir bevarade eller elever som svarar genom att larva sig. Detta 

                                                 
63 Ely m.fl. (1991) 
64 Patel  (1987) 
65 Bryman (2002) 
66 Ejvegård (2003) 
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sistnämnda bortfallet har jag inte råkat ut för men haft detta i tankarna då jag granskat 

enkäterna.  

7. Resultat 
Mina resultat bygger på 17 elever och en lärare. Eleverna bestod av 10 killar och 7 tjejer. På 

grund av elevernas svar från enkäten beröra svaren även andra lärare och detta resulterar i att 

även de redovisas. Jag redovisar resultatet i olika kategorier där jag integrerar enkätfrågorna 

och de spontana samtalen med mina observationer. Kategorierna är konstruerade genom 

enkätfrågorna och har bildat rubriker i resultat delen. I denna del kommer jag även att 

integrera litteratur som är relevant för att styrka, lyfta fram och synliggöra resultatet 

ytterligare för läsaren.  

 

Läxor  
I enkätfrågan om eleverna glömde sina läxor ofta, är det nästan ingen kille som glömmer sina 

läxor medan hälften av tjejerna säger att det glömmer sina läxor lika ofta som aldrig. Enligt 

observationerna av glömda läxor verkar det vara ett större antal tjejer som glömmer läxan. 

Gränserna mellan killarna och tjejerna är dock marginell i hur ofta de verkligen glömmer 

läxan. Reaktionerna från läraren under observation av när eleverna har glömt läxan är 

varierande. Det kan vara suckande, en tydlig blick från läraren som troligen får eleven att inse 

att läxan ska vara gjord och snarast inlämnad till läraren, ingen kommentar alls till längre 

utlägg eller orden ”Då tar du  med den i morgon!”. Enligt både killarnas och tjejernas 

enkätsvar, skäller läraren med frågor som ”Varför ”elevens namn” har du glömt läxan, vad 

du är slarvig”. Eleverna är också överens om att läraren påpekar hur viktigt det är att vara 

noga med läxan. Eleverna skriver också att läraren uppmanar eleverna att ta med sig läxan 

nästa dag.  

   Enligt mina observationer samt killarnas enkätsvar är läraren mer skämtsam mot killarna då 

de har glömt läxan än till tjejerna. Detta får mig att dra paralleller till Nilsson67 då hon skriver 

att pojkar bemöts mer vuxet av lärare. Jag tolkar detta skämtsamma bemötande som ett mer 

vuxet beteende. Tallberg Broman68 framhåller också att pojkarnas aktiva, skämtsamma och 

gränsöverstigande beteende är mer accepterat hos pojkar än hos flickor. Om denna aspekt 

även gäller läxor kan jag bara spekulera i. Av mina observationer tolkar jag även att läraren 

blir mer besviken och använder mjukare ord samt röstläge till tjejerna då de glömt läxan än 
                                                 
67 Nilsson (1993) 
68 Tallberg Broman (2002) 
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till killarna. Steenberg69 poängterar även att lärare har en hårdare och högre röst till killar än 

till tjejerna.  

 

Språklig dominans 
Det är många elever som pratar rakt ut i klassen utan att räcka upp handen under lektionen. 

Enligt mina observationer är det mestadels killarna som glömmer bort sig att räcka upp 

handen då de vill prata. Öhrn70, Steenberg71 och även Staberg72 betonar att det är pojkarna i 

undervisningen som inte följde den givna regeln lika strikt som flickorna om att räcka upp 

handen i klassrummet när man vill säga någonting. Observationerna visar även att det är ett 

antal återkommande elever som glömmer bort sig att räcka upp handen. Detta gäller både 

killarna och tjejerna. Enligt elevernas enkätsvar är det hälften av killarna som säger att de 

pratar rakt ut i klassen då de vill prata. Tjejerna styrker mina observationer tillsammans med  

Öhrn73, Steenberg74 och Staberg75 att de nästan aldrig pratar rakt ut i klassen. Observationerna 

visar att läraren säger till eleverna gång på gång att räcka upp handen då de vill prata eller 

ignorerar pratet och fortsätter med undervisningen. Mina observationer visar även att läraren 

använder sig av kroppsspråket samt söker ögonkontakt och ger dem en blick som talar om för 

eleven att sluta prata med klasskompisen och vara med på lektionen. Samtliga elever är 

överens i enkätsvaren om att läraren säger åt dem att räcka upp handen då de vill säga något. 

Denna fras: Räck upp handen!, är även killarna och tjejerna överens om att läraren gång på 

gång säger till dem då de pratar rakt ut. Kellys76metaanalys förstärker även denna aspekt då 

hon betonar att flickorna var mer aktiva med att räcka upp handen än vad pojkarna var. 

Metaanalysen stärker också min undersökning om att pojkar i de flesta avseenden dominerar i 

klassrummet. 

 

 

                                                 
69 Steenberg (1997) 
70 Öhrn (2002)  
71 Steenberg (1997) 
72 Staberg (1992) 
73 Öhrn (2002) 
74 Steenberg (1997) 
75 Staberg (1992) 
76 Einarsson (2003) 
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Tillsägelser och arbete under lektionen  
När jag observerar klassen under lektioner i olika ämnen märker jag att eleverna jobbar olika 

bra. En del elever går runt och pratar med andra eller sitter i egna tankar. Enligt Einarssons77 

refererande till både Kelly och Öhrn har skolämnet en avgörande roll om eleverna arbetar bra 

och är motiverade för ämnet. Jag ser att läraren gång på gång måste säga till en del elever att 

fortsätta jobba med uppgiften. Dessa tillsägelser är främst till killarna i klassen. Enligt 

elevernas enkätsvar, tycker de att de jobbar bra, till mycket bra under lektionerna med sina 

uppgifter. Både killarna och tjejerna är överens om att läraren ger pojkarna flest tillsägelser 

under lektionerna. 

Diagram 

pojkar
flickor

 
Fig 1. Cirkeldiagram. 

Elevuppfattning om tillsägelser i en klass i åk 5. 

Av tillsägelserna går 90 % till pojkarna och 10 % till flickorna. 

 

Diagrammet visar hur tydligt eleverna upplever detta. Enligt pojkarna och flickorna tar 

pojkarna emot 90% av alla tillsägelser, medan flickorna endast får 10% av tillsägelserna i 

undervisningen. Steenberg78 betonar också att pojkar får flera tillsägelser än vad flickorna får 

i undervisningen. Hon hävdar även att flickorna oftast är oberörda av att pojkarna får 

tillsägelser. När läraren säger till pojkarna under lektionen kan det enligt pojkarna i klassen 

låta så här när läraren skäller på dom: ”Håll tyst!” ”Men jobba vidare för farao!” ”Fy! Vad 

håller du på med!”. Enligt tjejerna i klassen kan det låta så här när läraren skäller på killarna: 

”Det räcker!” ”TYSTA!” eller så skriker läraren och säger ett svärord till dom. När läraren 

säger till tjejerna under lektionen kan det enligt hälften av killarna i klassen låta så här när 

läraren skäller på dom: ”Jamen, det där är ju larvigt!”. Mina observationer av lärarens 

röststyrka i tillsägelserna är att killarna får högre och stängare tillsägelser än vad tjejerna får. 

Mina observationer stämmer även med Öhrn79 då hon hävdar att tillsägelser till flickor är mer 

                                                 
77 Einarsson (2003) 
78 Steenberg (1997) 
79 Öhrn (1990) 
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beskyddande och att läraren har ett mer barnsligt sätt att uttrycka sig på och bemöta dem, än 

vad läraren uttrycker och bemöter pojkarna på. Detta beteende anger att flickorna inte anses 

vara förmögna att ta emot ett lika strängt tonfall som pojkarna. Även Nilsson80 stärker denna 

aspekt att lärare använder sig av en mjukare och ljusare röst när de pratar med flickor än vad 

de uttrycker när de pratar med pojkar. Det visar sig att lärare har en strängare, hårdare samt 

mer krävande och pådrivande röst till pojkarna.  

   Hälften av pojkarna i klassen har aldrig hört att läraren har blivit arg på tjejerna och sagt till 

dom på skarpen. Enligt mer än hälften av tjejernas enkätsvar blir inte läraren ofta arg på dom 

så att de kan minnas vad läraren säger. Steenberg81 åskådliggör också aspekten om en flicka 

får tillsägelser i undervisningen väcker det mer uppmärksamhet på grund av att det inte sker 

så ofta i undervisningen. De flickor som ändock upplever att läraren blir arg på dem säger att 

läraren kan uttrycka sig med stark, hård  och skrikande röst: ”Lägg av nu!”,  ”Man gör inte 

så!”. Enligt mina observationer använder sig läraren av röststyrkan och läraren höjer rösten 

då läraren vill att hela klassen ska var vaksamma i klassrummet och vara med på lektionens 

uppgifter istället för att ”larva omkring” i klassrummet. Jag har inte under mina observationer 

hört några svärord från läraren som killarna och tjejerna hävdar att killarna får i sina 

tillsägelser. Det som visats under mina observationer är att läraren säger med hög, hård och 

stark röst till eleverna att vara: ”TYSTA!”, ” Inget snack!” eller   ” elevens namn!”.  

   Jag har sett att lärarens kroppsspråk talar ett mycket tydligt språk. En blick eller en gest från 

läraren talar om för eleverna att uppföra sig som man ska under en lektion. Klassens elever 

läser läraren blickar och gester mycket bra. Under mina observationer har jag sett hur läraren 

individ- och situationsanpassar tillsägelserna. Jag menar att det ser ut som om läraren känner 

av situationen och eleven innan olika fraser kommer ut genom lärarens mun. Jag drar 

paralleller till vad Wernersson82 skriver beträffande vad både lärare och elever har för olika 

föreställningar om hur pojkar och flickor beter sig olika. Dessa föreställningar bygger även på 

de skillnader som råder utifrån vilket kön man har. Utifrån detta perspektiv sätter lärare olika 

krav och har olika förväntningar på eleverna. Pojkarnas och flickornas olika erfarenheter 

avgör hur de beter sig och detta resulterar i att eleverna blir bemötta och behandlade utifrån 

sina erfarenheter och situationen i sig. Denna aspekt kan troligen vara en möjlig anledning till 

varför pojkarna och flickorna får olika tillsägelser i undervisningen. Alla elever kan och tar 

inte emot samma typer av tillsägelser. För en elev kan en blick säga allt medan en längre 

                                                 
80 Nilsson (1993) 
81 Steenberg (1997) 
82 Wernersson (1977) 
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kraftig muntlig tillsägelse passar bättre för en annan elev att reagera på vad som händer i 

undervisningen. Man kan också tolka tillsägelserna efter hur man blir bemött. En flicka sa så 

här i ett samtal: 

 

— Vi tjejer blir bättre bemötta av manliga lärare än av kvinnliga lärare och 

killarna blir bättre bemötta av kvinnliga lärare tror jag, än av manliga 

lärare.(F) 

— Vi tjejer blir inte alla gånger bemötta schysst av killarna i klassen  men av 

våra lärare.(F) 

 

Min tolkning av detta samtal gav mig en känsla att bemötandet inte bara handlar om hur man 

blir bemött av sina lärare i skolan utan att det är lika viktigt för eleverna att bli bemötta bra av 

klasskompisarna. Könstillhörigheten på läraren verkar enligt elevsamtalet vara av betydelse 

för hur man blir bemött. Öhrn83 påstår att lärarens kön har betydelse för hur pojkar och flickor 

blir bemötta. Hon skriver vidare att flickor får mindre tillsägelser samt kritik av en manlig 

lärare samt att flickorna inte blir bemötta lika aggressivt som pojkarna. Öhrn hävdar att det 

manliga könet har fått lära sig att vara artigt mot det motsatta könet och att flickor får lära sig 

att utnyttja denna artighet. Wernersson84 framhåller också att det inte bara är omgivning som 

bemöter barnen på olika sätt utan det är även pojkarna och flickorna som bemöter sin 

omgivning på olika sätt.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
83 Öhrn (1990) 
84 Wernersson (1995) 
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Beröm 
Enligt enkätsvaren får största delen av klassen beröm när de ha jobbat bra under lektionerna. 

Dock är det några elever som inte tycker att de får någon beröm alls. Dessa elever är killar i 

klassen. Enligt pojkarna och flickorna som får beröm under lektionerna får de höra orden: 

”Bra jobbat!” ”Vad duktig du är ”elevens namn”!”. Enligt mina observationer har jag inte 

sett att någon elev har blivit utan beröm. Dock har jag sett att eleverna ibland inte får något 

positivt ord eller förstärkning för ett rätt svar utan endast ett konstaterande att det är rätt. 

Denna observation påminner om Burnard och Skinner i Stensmos85 bok som betonar vikten av 

positiv förstärkning som exempelvis beröm och vad det kan innebära i undervisningen. En 

positiv förstärkning som exempelvis beröm kan innebära att vederbörande upprepar sitt 

positiva beteende. Mina observationer visar ändock att läraren emellanåt ger beröm genom 

orden: ”Bra ”elevens namn”!”, ”Snyggt ”elevens namn”!”. Konstaterandet från läraren 

kanske inte får eleverna att känna att de får någon beröm. Ett konstaterande kan innebära att 

det inte är fel, men ett konstaterande är inte alltid en positiv förstärkning. Mina observationer 

visar även att läraren ger killarna då och då en klapp på axeln eller en ”dunk” i ryggen när de 

har gjort något samt har jobbat bra. En sådan klapp eller ”dunk” ser man ofta i lagsporter som 

exempelvis fotboll. Denna klapp och ”dunk” har jag inte sett att någon tjej har fått. 

 

Elevens känsla 
I enkäten har eleverna svarat på hur de upplever och känner då en lärare behöver säga till en 

elev gång på gång under lektionen. Det visar sig att lite mindre än hälften av pojkarna inte 

bryr sig alls om att det inträffar i klassrummet. Resterande av killarna menar i stort sätt att de 

blir rädda och fortsätter med det de ska arbeta med. Några pojkar uttrycker det på följande 

sätt:  ”Alla blir livrädda och börjar jobba”. Bland flickorna är det endast en flicka som inte 

bryr sig om när någon elev får tillsägelser ofta. Resterande flickor upplever det som störande 

och onödiga moment för läraren. Några flickor känner likaså som pojkarna att de blir rädda 

och fortsätter med arbetet. Några flickor skrev på följande sätt: ”Man blir rädd och skärper 

sig så man inte själv får skäll”. ”Det är jobbigt, jag blir störd”. ”Jag blir störd och får ont i 

huvudet”.     

   Sista frågan på enkäten rörde hur eleverna tycker att de blivit bemötta av sina lärare i 

allmänhet. Det visade sig att denna fråga blev mer känslomässig än vad jag kunnat förutse. I 

mina observationer har jag inte upplevt och noterat att någon elev har blivit illa bemött eller  

                                                 
85 Stensmo (2000) 
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behandlad under lektionerna. Dock visar pojkarnas svar att det finns två pojkar som känner att 

de inte blir bra bemötta och behandlade av läraren och att det finns ytterligare två pojkar som 

inte känner sig bra behandlade och bemötta av andra lärare, men av sin klasslärare. 

Majoriteten av pojkarna menar dock att de blir bra behandlade och bemötta av sina lärare. 

Diagrammet visar exakt hur pojkarna tycker och upplever bemötandet av sina lärare.  

Diagram 

Antal

1
2
3

 
Fig 2. Cirkeldiagram. 

Pojkarnas uppfattning om bemötandet från sina lärare i en klass i år 5. 

1. 20% av pojkarna känner att de inte blir bemötta bra av deras lärare. 

2. 60 % av pojkarna känner att de blir bra bemötta av sina lärare. 

3. 20 % av pojkarna känner att de blir bra bemötta, men inte av alla sina lärare. 

 

Flickornas svar varierar mycket och det är bara två flickor som känner sig bra bemötta fullt ut. 

Två flickor känner att de absolut inte känner sig väl behandlade. Ytterligare tre stycken flickor 

känner att de inte blir behandlade och bemötta väl av alla sina lärare på ett bra sätt, men av sin 

klasslärare. 

Diagram 
Antal

1
2
3

 
                                                         Fig 3. Cirkeldiagram.  

Tjejernas uppfattning om bemötandet från sina lärare i en klass i år 5. 
1. 29% av flickorna känner att de blir bra bemötta av sina lärare. 

2. 29% av flickorna känner att de inte blir bemötta bra av deras lärare. 

3. 42% av flickorna känner att de blir bra bemötta, men inte av alla sina lärare. 
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I majoriteten av flickornas svar kom även ämnet orättvisa upp som ett av skälen att man inte 

blir bra bemött av lärare. Två flickor skriver även om hur lärare förklarar uppgifter på ett sätt 

som mer eller mindre dumförklarar en. En flicka uttrycker det så att en bra lärare ska vara sig 

själv och kunna förklara på ett bra sätt. Det leder till hur eleven känner sig väl och bra 

behandlad och bemött av läraren. Några kommentarer skrevs på följande sätt:  ”Man mår bra 

av bra bemötande lärare”(F). ”Ibland får man skäll fast det inte är jag som gjort något. Då 

tar läraren den svagaste och tystaste elevens sida”(F). ”Det finns speciellt en lärare som är 

så arg jämt”(tre flickor). 

   Elevernas enkätsvar varierar mycket. Det är tydligt i svaren att pojkarna inte har skrivit så 

mycket som flickorna har gjort. På grund av detta är det endast flickornas skriftliga 

kommentarer som har presenterats ovan.  

   En annan aspekt som kom fram i de spontana samtalen var hur flickorna kände sig orättvist 

bemötta då de alltid fick sitta bredvid en pojke i undervisningen. En flicka uttryckte det på 

följande sätt:  

— Vi tjejer får aldrig sitta bredvid en tjej i klassen , för vi måste jämt sitta 

bredvid en kille så att det blir lite lugnare (F). 

 

Jag kan även styrka detta fenomen att det verkligen var och såg ut så i klassrummet i det stora 

hela. Både Wahlström86 och Nilsson87 belyser detta fenomen och hur vanligt det är att man 

ofta placerade pojkarna bredvid flickorna i klassrummet för att flickorna ska hålla reda på de 

busiga pojkarna. De betonar även hur vanligt det är att flickorna används som hjälpfröknar 

och det är anledningen till att flickorna placeras bredvid de bråkiga pojkarna.  

 

Sammanfattande resultat 
Enligt både observationerna och enkäten verkar det vara så att flickorna är de som faktiskt 

glömmer läxorna mer än vad pojkarna gör. Lärarens tillsägelser till eleverna då de glömmer 

läxorna är inte lika hård och sträng mot tjejerna som mot killarna. Läraren bemöter eleverna 

med ett tydligt kroppsspråk att det är slarvigt av eleven samt att läxorna är viktiga moment i 

skolan som ska vara gjorda. Läraren bemöter även pojkarna mer skämtsamt då de glömt läxan 

än till flickorna.  

                                                 
86 Wahlström (2003) 
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   Det är pojkarna i klassen som inte följer klassrummets regler att räcka upp handen då de vill 

säga någonting. Det är även de som främst prata rakt ut i klassrummet. Detta kan även hälften 

av pojkarna själva intyga och både mina observationer och flickorna bekräftar deras dominans 

när de prata rakt ut i undervisningen. Flickornas dominans i klassrummet existerar knappt. 

Tjejerna framhåller att det nästan aldrig pratar rakt ut i klassrummet utan de räcker upp 

handen om de vill säga någonting.  

   Pojkarna dominerar även i att få tillsägelser i undervisningen. Detta kan både flickorna, 

pojkarna samt jag i mina observationer konstatera. Detta är i och för sig inte så konstigt enligt 

min mening eftersom det är pojkarna som pratar rakt ut, leder det till att de får flest 

tillsägelser att vara tysta och fortsätta arbeta. Mer än hälften av flickorna framhåller också att 

läraren inte blir arg på flickorna och ger dom tillsägelser. Även här menar hälften av pojkarna 

att de aldrig har hört att läraren blir arg på flickorna och säger åt dom med en kraftig 

tillsägelse. I resultatet framkommer även att läraren använder rösten på olika sätt då det gäller 

tillsägelser till pojkar och flickor. Flickorna och pojkarna hävdar att läraren säger till pojkarna 

hårdare och flickorna får mjukare tillsägelser. Enligt mina observationer är röststyrkan i 

tillsägelserna  till killarna högre och stängare än vad det är till tjejerna.  

   När man har jobbat bra vill de flesta troligen gärna få beröm. Detta gäller förmodligen även 

eleverna i skolan. Beröm fungerar enligt Skinner och Burnard88 som en  positiv förstärkning 

och det resulterar i att eleverna fortsätter göra bra saker i undervisningen. En del pojkar i 

klassen känner att de inte får något beröm alls i undervisningen. Jag har under min tid i 

klassen inte observerat att någon blivit utan beröm. Dock är det ett svårt ämne att studera men 

jag kan påvisa att en del elever bara får ett konstaterade från läraren då de har svarat rätt. 

Detta konstaterade kan kännas som att man inte får något beröm eftersom ett konstaterande 

inte utgör den positiva förstärkningen som eleverna troligen vill uppleva vid beröm. Resultatet 

visar även att pojkarna får en typ av beröm som inte flickorna får genom att läraren ger en 

klapp på axeln eller en ”dunk” i ryggen som man kan se i lagsporter. Vad detta beror på kan 

jag bara spekulera i. Min tanke är att det kan vara så att klassläraren tränar någon typ av 

lagsport och att det är en gest som förekommer hos läraren omedvetet just till pojkarna för 

pojkarna kanske utövar lagsporter mer än vad  flickorna gör. Detta speglar då att pojkarna 

skulle vara mer ”vana” med att få en sådan gest och att pojkarna troligen upplever detta som 

beröm.  

                                                 
88 Stensmo (2000)  
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   Majoriteten av eleverna i klassen känner att de blir rädda och fortsätter med sitt arbete då en 

lärare blir arg och säger åt en elev. Några uppger att man inte vill få skäll själv medan andra 

framhåller att de blir störda och får ont i huvudet då läraren gång på gång måste säga till en 

del elever. 

   I ett sammanfattande diagram av samtliga elevsvar kan jag tydliggöra resultatet av hur 

många som verkligen känner att de blir väl bemötta av sin lärare. Nästan hälften av eleverna  

känner att de blir väl bemötta av sin lärare medan ett mindre antal elever upplever tvärtom. 

Det framkommer även att ett antal elever inte känner sig bra bemötta av andra lärare på 

skolan, men av sin klasslärare. 

Diagram  

    

 

 

 

 

 
Fig 4. Cirkeldiagram. 

Samtliga elevsvar om bemötandet från lärare i en klass i år 5. 
1. 47% känner att de blir bra bemötta från sin lärare. 

2. 24% känner att de inte blir bra bemötta från sin lärare. 

3. 29% känner att de inte blir bra bemötta av andra lärare på skolan, men av sin klasslärare. 

 

 

 

 

 

 
 

antal 

1
2
3



 28

8. Diskussion 
Under denna rubrik kommer jag att diskutera lärarens bemötande mot eleverna ur olika 

situationer. Jag kommer även att diskutera elevernas uppfattning av bemötandet från läraren i 

olika händelser.  

    

Lärarens bemötande mot eleverna  
I dagens samhälle och i skolan är jämställdheten en mycket central fråga. Jag anser att  

bemötandet mot varandra på ett jämställt plan inte alla gånger existerar vare sig  i  samhället 

eller i skolan. Wahlström89 framhåller att genusdiskrimineringen fortsätter då människor 

upprätthåller och bidrar till att behandlar pojkar och flickor olika. Det är pedagogen som styr 

in barnen i de traditionella genusmönstren. Hon poängterar även  pedagogens viktiga 

maktposition i skolan. Med hänsyn till denna maktposition anser jag att varje pedagog bör 

försöka göra sig själva mer medvetna om hur svårt det kan vara att bryta de traditionella 

könsmönster som råder. Det kan troligen vara så att genusaspekten kommer långt ner på 

skalan då det är massor av andra viktiga delar som kommer i första hand så som att lära sig 

läsa, skriva och räkna. Lpo 9490 skriver att pedagogen medvetet ska arbeta aktivt med att 

motverka de traditionella könsmönster och ge flickor och pojkar lika rätt till möjligheter i 

skolan. Pedagoger i samhället har ett stort ansvar både för elevernas lärande och för att nå upp 

till samhällets förväntningar. Jag tror att många människor och även föräldrar inte ser 

pedagogens stora roll och ansvar i barnens utveckling och i samhället utan det är många 

gånger något som bara är självklart för dem.     

 

Tillsägelser vid ogjorda läxor 
Som jag nämnt tidigare framhåller både Öhrn91 och Einarsson92 att pojkarna får flera 

tillsägelser än flickor. När eleverna inte gjort sina läxor skiljer sig även tillsägelserna vid 

denna situation. Flickorna får mjukare och pojkarna får mer kritiska tillsägelser från läraren. 

Dessutom verkar det vara flickorna som glömmer sina läxor mer än vad pojkarna gör. Detta 

gör mig fundersam och blir nyfiken på hur detta hänger ihop eftersom det enligt Hägglund93 

generellt sett är flickorna som har högre betyg än pojkarna samt klarar av skolverksamhetens 
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mål och stävan på ett mer gynnsamt sätt än de flesta pojkar. Även Öhrn94 och Tallberg 

Broman95 hävdar att flickor oftast har högre betyg än vad pojkar har och att detta ligger till 

grund för att flickor är mer anpassade till skolan. Genom hela skolsystemet har generellt sett 

flickorna i dagen samhälle högre betyg än vad pojkarna. Jag är bekymrad över att eleverna 

inte verkar tar sina läxor på allvar trots att deras lärare betonar läxornas viktiga innebörd för 

dem. Något som förbryllar mig i detta resonerande är hur flickorna kan ha högre betyg än 

pojkarna om man ser till min undersökning då flickorna är slarviga med läxorna. Klassen som 

jag undersökt har ännu inte några betyg då de endast går skolår 5. Dock skulle man kunna 

undersöka deras nationella prov som genomförs i skolår 5 för att undersöka fenomenet vidare.   

 

Beröm till eleverna 
Enligt mina erfarenheter förekommer beröm till eleverna då de gör framsteg och utvecklas i 

sina lärandeprocesser. Dock kan jag konstatera att beröm inte alltid ges till eleverna även fast 

de har gjort bra ifrån sig. Detta upplever även eleverna. Beröm i mina ögon är en positiv 

förstärkning då man arbetat bra. Jag har noterat att elever ganska ofta får ett konstaterande 

från lärare då eleverna har gjort något bra under lektionen. Stensmo96 hänvisar till Burnard 

och Skinner som betonar vikten av den positiva förstärkningen och vad det kan innebära för 

eleven. Jag kan förstå eleverna om de inte upplever ett konstaterande från läraren som beröm. 

Enligt min mening är det endast ett konstaterande och fungera inte som beröm då eleven har 

gjort något bra. En negativ följd av detta konstaterande från läraren är troligen att eleven 

upplever att det är meningslöst att vara aktiv under lektionerna om de sällan får beröm. Att 

berömma någon med en given klapp på axeln eller en ”dunk” i ryggen uttrycker troligen en 

positiv och trevlig känsla hos eleverna om de uppfattar signalerna på rätt sätt. Under mina 

observationer har det endast varit pojkar som har fått dessa beröringar och vad detta beror på 

kan jag inte svara på. Jag ställer mig frågan om det kan vara så att man tror att flickorna inte 

är förmögna att ta emot lika hård beröring som en klapp på axeln eller en ”dunk” i ryggen ger 

uttryck för. Eller kan det vara så att man tror att de inte skulle förstå signalerna på samma sätt 

som pojkarna gör. Detta leder mina tankar till hur Öhrn97 framhåller att flickor får mjukare 

och mer beskyddande bemötande från lärare. Hon menar vidare att flickorna framstår då som 

icke kapabla att ta emot samma bemötande. Detta gör mig mycket eftertänksam och hoppas 
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att jag som blivande lärare inte kommer att bemöta mina elever på olika sätt utifrån ett 

genusperspektiv. 

 

Elevernas uppfattning av bemötande från läraren 
Majoriteten av eleverna upplever bemötandet från sina lärare på positivt sätt. Det 

framkommer att 76% av enkätsvaren känner att de blir bra bemötta av sin lärare. Dock gör de 

resterande procenten mig en aning fundersam och jag börjar undra vad det kan bero på. 

Observationerna av läraren styrker att läraren bemöter eleverna olika. Detta ser jag dock inte i 

första hand som könsrelaterat utan jag tolkar det som att läraren anpassar undervisningen 

utifrån elevernas erfarenheter, bakgrund och kultur. Lpo 9498 skriver att undervisning ska 

anpassas till varje enskild elevs behov och förutsättningar. Genom detta får aldrig 

undervisningen utformas så att alla blir stöpta i samma form, eftersom alla elever har olika 

behov. Dock ska bemötandet vara likvärdigt. Lpo 94 skriver vidare att läraren ska medvetet 

arbeta för att främja pojkars och flickors lika rätt till möjligheter i skolan samt att skolan även 

ska motverka traditionella könsmönster. Bemötandet från läraren mot eleverna sker troligen 

på ett omedvetet plan. Både Steenberg99 och Einarsson100 styrker att människor behandlar 

pojkar och flickor olika. De framhåller även att det troligen sker på ett omedvetet sätt och att 

det konserverar det gamla samhällets könsmönster. Öhrn101betonar att lärarens kön har 

betydelse för hur pojkar och flickor blir bemötta. Hon framhåller att en manlig lärare har 

fostrats till att vara artig mot det motsatta könet och att flickorna lär sig utnyttja denna 

position. Öhrn påstår även att flickor får mindre tillsägelser samt kritik av en manlig lärare 

samt att flickorna inte blir bemötta lika aggressivt som pojkarna. Detta kanske kan vara en 

trolig anledning till varför vi bemöter könen olika i skolan.  

   Bemötandet kan man även urskilja när eleverna får tillsägelser samt på vilket sätt de får dem 

på. Det framgår ganska tydligt i resultatet att läraren är mjukare och inte lika sträng mot 

flickorna som mot pojkarna. Öhrn102 hävdar att lärarens tillsägelser till flickor är mer 

beskyddande samt mer barnsligt uttryckt än vad läraren formulerar och bemöter pojkarna på. 

Detta bemötande medför att flickorna inte betraktas vara kapabla att ta emot ett lika strängt 

tonfall som pojkarna. I Einarssons103 undersökning framträder även att pojkarna blir bemötta 

                                                 
98 Lpo 94  
99 Steenberg (1997)  
100 Einarsson (2003) 
101 Öhrn (1990) 
102  Öhrn (1990) 
103 Einarsson (2003) 
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hårdare och strängare än flickorna. Pojkarna uppfattar även att de får fler tillsägelser och att 

lärarna har ett mer negativt röstläge än vad de har till flickorna. Dessutom menar pojkarna att 

lärarna har mer tålamod med flickorna. Jag känner mig ganska upprörd och förvirrad över att 

eleverna inte blir bemötta likvärdigt. Detta gör mig även fundersam över om man någonsin 

kommer att bli medveten om sitt agerande i klassrummet som pedagog. Det ger mig också 

tankar kring hur svårt det kan vara i verkligheten att vara medveten om att bemöta alla elever 

jämställt utifrån ett genusperspektiv. Enligt Einarsson104 är det inte alla lärare och pedagoger 

som är medvetna om eller uppfattar att de bemöter pojkar och flickor på olika sätt i 

undervisningen. Jag anser att varje studerande pedagog bör få beröra genusperspektivet i sin 

utbildning i ett djupare plan. Detta kanske kan leda till en medvetenhet om hur svårt det kan 

vara att göra sig medveten om att bemöta eleverna jämställt. Genom detta tror jag att 

medvetenheten ökar och det underlättar arbetet i skolan att nå upp till målen om jämlikhet 

mellan könen och bryta traditionella könsmönster som Lpo 94105 skriver om. Som lärare och 

pedagog anser jag även att man måste vara lyhörd för att bryta icke önskvärda mönster som 

exempelvis pojkarnas dominans i klassrummet. Pojkarnas dominans i denna klass får 

flickorna att komma i underläge och detta anser jag att man måste motverka om man ska 

verka för en jämställdhet i undervisningen. Steenberg106 skriver även att pojkarna inte kan ge 

sin dominans i klassrummet till flickorna om inte läraren arbetar med detta konstant. Läraren 

men även eleverna måste vara medveten i sitt arbete om hur man kommunicerar på ett 

önskvärt och jämlikt sätt. Detta är lärarens ansvar att förmedla till eleverna. Genom 

Steenbergs konstaterande anser jag att lärare och pedagoger har ett stort ansvar och en 

avgörande roll  i hur pojkarna och flickorna får sin dominans i klassrummet. Tallberg 

Broman107 hävdar att pojkarnas dominans i klassrummet är i förändring. Dock måste man som 

lärare se möjligheterna och öppna upp medvetenheten både hos de verksamma lärarna och hos 

eleverna på skolan för att man ska uppnå målen med jämställdhet i skolan. Hon menar vidare 

att dominansmönstret är beroende av hur kontexten ser ut i de olika skolorna i landet och man 

måste arbeta utifrån sin kontext. Jag anser även att elevernas erfarenheter, kön, bakgrund, 

sociala bakgrund samt kultur har betydelse i hur man kan arbeta med pojkarnas dominans i 

klassrummet.  

 

                                                 
104 Einarsson (2003) 
105 Lpo 94  
106 Steenberg (1997) 
107 Tallberg Broman (2002) 
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9.Slutsats  
Jag kan konstatera att eleverna i min undersökning uppfattar att lärare bemöter elever olika 

och detta utifrån elevernas könstillhörighet. Pojkarna dominerar generellt sett i många 

situationer och händelser i klassrummet. Dock är det flickorna som generellt sett dominerar i 

att uppnå högre betyg än pojkarna. Detta fenomen kan jag inte påvisa i min undersökning 

eftersom betyg inte förekommer förrän i grundskolans senare år.  

 

Förslag till vidare forskning  
I min undersökning har ytterligare tankar och frågor uppstått under arbetets gång och det är 

något som man skulle kunna utveckla i en vidare undersökning i framtiden. Följande frågor 

skulle vara intressanta att undersöka:  

 

• Varför är det bara pojkar i min undersökning som får beröm genom gesterna, en 

”dunk” i ryggen eller en klapp på axeln?  

• Hur kommer det sig att lärare generellt sett har ett högre och stängare tonfall till pojkar 

i tillsägelser?  

• Har lärarens kön betydelse i bemötandet till eleverna?  

• På vilket sätt har läxorna betydelse för betyget? 

 

Avslutningsvis vill jag som blivande lärare i grundskolans tidiga år framföra att jag ser fram 

emot att få arbeta i skolan och med skolans alla människor och ha genusperspektivet i åtanke.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Brev till föräldrarna: 

 
Hej! 

 

Jag heter Maria Lange. Jag läser på Linköpings universitet till lärare och har haft min praktik i 

era barns klass under en tid nu. Under våren kommer jag att skriva mitt examensarbete. För 

att jag ska kunna genomföra mitt arbete behöver jag era barns tankar kring bemötandet i 

skolan. Jag kommer att ge de elever som kommer vara med i undersökningen en enkät som 

handlar om bemötande ur genusperspektiv. Dessutom kommer jag att observera i klassen hur 

bemötandet är i klassrummet. Jag kommer inte att peka ut något barn eller vilken skola mitt 

arbete är genomfört. Jag vill genom detta brev att ni tar ställning i om erat barn kan delta 

anonymt i mitt arbete.  

Denna lapp ska sedan tillbaka till skolan. 

 

Med vänliga hälsningar, Maria Lange 

 

 

 
 

Sätt kryss i rutan. 

 

 Jag accepterar att mitt barn är med i Marias arbete. 

 

 Jag accepterar inte att mitt barn är med i Marias arbete. 

 

Elevens namn: ____________________________________________________ 

 

Målsmans namn: __________________________________________________ 
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Bilaga 2. Enkäten: 
Kille □ 

Tjej  □ 

1. Brukar du glömma att göra dina läxor?  

          Glömmer ofta   □   □   □   □   □   □   □   □   Glömmer aldrig 

2. Vad säger din lärare till just dig om du glömt dina läxor? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Brukar du prata rakt ut utan att räcka upp handen i klassrummet?  

          Pratar rakt ut ofta   □   □   □   □   □   □   □    □    Pratar aldrig rakt ut 

4. Vad säger din lärare till just dig om du pratar rakt ut? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. Brukar du jobba bra på lektionerna med de uppgifter som ska göras?  

          Mycket bra    □   □   □   □   □   □   □    □    Inte alls bra 

6. Vad säger din lärare till just dig då du har jobbat bra? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7. Tycker du att din lärare ofta behöver vara arg på lektionerna?  

     Ofta    □   □   □   □   □   □   □    □  Inte alls                       

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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8. Hur kan det låta om din lärare blir arg på killarna?   

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

9. Hur kan det låta om din lärare blir arg på tjejerna?      

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

10.  Vilka elever säger lärarna mest till under en lektion att vara tysta och 

jobba vidare ?                      killarna □     tjejerna□ 

 

11.  Hur känner just du när en lärare behöver säga till ofta åt en elev? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

12.  Känner du att du blir bra och schysst behandlad/bemöt av alla dina 

lärare?______________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Tack för att du ville vara med ☺ // Maria 
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Bilaga 3. Observations lista. 
 

Observation under 40 min  

Prata rakt ut under lektionen  eller handuppräckning.  

Pojkar  

Prata rakt ut under lektionen. — 8 ggr  

Handuppräckning —  5 ggr 

Flickor 

Prata rakt ut under lektionen. — 2 ggr  

Handuppräckning —  3 ggr 

 

Observation under 40 min  

Lärarens Berömmande ord och gester. 

Pojkar och flickor 

Bra ! 

Coolt! 

Snyggt! 

Snyggt jobbat! 

Klapp eller dunk på axeln eller ryggen (endast pojkar som har fått) 

 

Tillsägelser 

Observation 10 minuter  

Pojkar  — 5 ggr  

Flickor  — 0 ggr  

 

Glömt läxor 

Mera skämtsam till killarna än till flickorna. Till tjejerna mera Jaha, suck.  Och till 

killarna drar något roligt skämt typ ”ringde du en vän” eller något liknade. Tjejerna verkar 

glömma mera än killarna.  

 

 

 

 

 


