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Sammanfattning 

Vårt examensarbete belyser hur pedagoger bemöter elever utifrån ett genusperspektiv. Syftet 

är att undersöka om det skett förändringar i pedagogers bemötande av pojkar och flickor idag 

jämfört med vad tidigare forskning visat. Vår studie anlägger ett perspektiv där sociala 

relationer formar människors normer och värderingar. I analysen av vårt resultat utgår vi från 

tidigare svensk forskning och några genusteorier som beskriver hur makt på olika plan skapas 

i samhället. Tidigare forskning visar att pedagoger bemöter flickor och pojkar olika i förskola 

och skolan. Pojkar får, och kräver, mer uppmärksamhet av pedagogerna vid vuxenledda 

aktiviteter. Flickorna får ett mjukare bemötande och förväntas vara mer ansvarsfulla. Vår 

undersökning är gjord utifrån en kvalitativ metod, där observationer av pedagoger som är 

examinerade under nuvarande läroplan, Lpo 94. 

I vår studie framkom att pedagogers bemötande av pojkar och flickor i viss mån har 

förändrats, då ett mera jämställt bemötande av eleverna visat sig hos pedagogerna. En möjlig 

orsak till resultatet är, att en ökad medvetenhet finns hos de observerade pedagogerna i hur de 

kan arbeta mer jämställt. 
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1. Inledning 

Redan från ett barns födsel har vuxna olika förväntningar på barnet, beroende på om det är en 

pojke eller flicka (Gens 2002). Flickor blir bemötta med ett barnsligare och mjukare tilltal och 

tonfall. Pojkarna får ett mognare och kraftfullare bemötande, fast de många gånger anses vara 

mer omogna. Detta sätt att särskilja flickor och pojkar från början fortgår ända upp till barnet 

börjar skolan eller kanske ända upp i vuxen ålder. Vid skolstart har barn med sig olika 

erfarenheter, som påverkat dem tidigare i livet. Exempelvis har de med sig erfarenheter av hur 

vuxna uttryckt sig till dem (Einarsson och Hultman 1984). Gunilla Molloy (1992) skriver att 

varje individ som finns i ett klassrum … ”bär på en uppsättning av värderingar och attityder, 

som bottnar i den egna köns- och klasstillhörigheten. Dessa värderingar speglar inte bara en 

uppfattning om vad man själv är. De speglar i lika hög grad en uppfattning om vad man inte 

är” (s 35). 

Trots att kraven på att främja jämlikhet funnits med länge i skolans läroplaner, visar 

forskningen att det finns brister i jämställdhetsarbetet. Delegationen för jämställdhet i skolan 

har under sommaren 2008 beslutat att mer insatser skall sättas in för att främja skolans 

värdegrundsuppdrag, där syftet är att utveckla och lyfta fram ytterligare kunskap om arbetet 

med jämställdhet i skolan (Dir 2008:75).  

Ingegerd Tallberg Broman (2001) menar att lärare omedvetet skapar formandet av genus när 

de samspelar med barnen. Hon menar att flickor och pojkar är inte, de blir, och lärarens roll 

kan inte nog betonas i arbetet med detta.  Samtidigt finns en tydlig diskurs i läroplanerna för 

förskolan/skolan som säger att pedagoger skall motverka traditionella könsmönster (Lpfö 98, 

Lpo 94). 

Att arbeta med att motverka traditionella könsmönster innebär enligt läroplanen att man 

som pedagog bör vara medveten om att det finns en genusordning i samhället som innebär 

att flickor och kvinnor är underordnade och att pojkar och män har fördelar av denna 

maktordning. Detta är något som görs tydligt när man i läroplanen skriver att: ”Förskolan 

ska motverka traditionella könsmönster och könsroller.”… Läroplanen utgår från det 

genusperspektiv som menar att könsroller är något som kan förändras. Att könsroller är 

konstruktioner som förändras när genusordningen förändras (SOU 2004:115, s 36). 

I SOU:s rapport (2004:115) framkommer det att det krävs kunskap och tillvägagångssätt hos 

pedagoger i förskolan för att förändra maktordningen.  
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Genusforskning grundad på skola och förskola visar, att det inte är en lätt uppgift för lärare att 

arbeta med genus. Den visar även att det finns för lite kunskap i skolorna och förskolorna i att 

arbeta genusmedvetet (Wahlström 2003). Vi vill betona att det är viktigt att lärare reflekterar 

över genusfrågor, därför att förskola och skola utgör en stor påverkansfaktor för hur barns 

framtida värderingar skapas och utvecklas. Det är i dessa miljöer vi som pedagoger faktiskt 

har en ökad möjlighet att påverka utvecklingen i samhället. Vi vill nu undersöka om lärare 

som är examinerade under Lpo 94 har ett förändrat bemötande av flickor och pojkar. Genus 

och jämställdhet är aktuella och omdiskuterade frågor i samhället idag och inte minst i 

förskolan och skolan. 
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2. Syfte 

Vårt syfte med studien är att undersöka om vi kan finna eventuella förändringar kring hur 

pedagoger i dagens skola bemöter elever utifrån ett genusperspektiv, jämfört med vad tidigare 

svensk forskning kommit fram till. 

2.1 Frågeställning 

– Hur bemöter lärare i dag pojkar och flickor vid lärarledda aktiviteter? 

2.2 Litteratururval 

Litteraturvalet är gjort efter att vi tagit del och skaffat oss en översiktlig bild av den svenska 

genusforskningen. Referenserna är några av de mest använda inom denna diskurs. Vi har 

försökt att göra ett urval som representerar forskning inom förskolan och skola över tid. 

2.3 Definition av centrala begrepp 

Annika Eliasson (2006) skriver om ”operationalisering” där hon beskriver att forskaren måste 

definiera de begrepp han/hon valt och knyta an dem till den teori som används i arbetet. Det 

ger en klar och tydlig bild av vad uppsatsen vill förmedla och gör att läsarna tolkar den på ett 

likartat sätt. När vi skriver om barn och elever är det synonymer med varandra och likaså 

lärare och pedagoger.  

2.3.1 Genus och kön  

Eva Gannerud (2001) skriver att genus är en samlad beteckning för att förstå hur jämställdhet 

och ojämlikhet uppkommer. Gender är den engelska beteckningen för genus, som beskriver 

att den kulturella och sociala processen formar människor till kvinna eller man. I 

samhällsvetenskaplig forskning används genus för att redogöra för och förklara sambandet 

mellan kön, typiska beteenden och exempelvis traditionella sysslor, som kan finnas mellan 

kvinna och man ”Betydelsen av genus och kön varierar, genom att genus i varje sammanhang 

samspelar med många andra faktorer hos både individ, omgivning och samhälle” (s 11). 

Molloy (1992) menar att människan från början föds till ett biologiskt kön och därefter fostras 

och skapas människan till ett socialt kön beroende på vad samhället och omgivningen har för 

förväntningar på den enskilda individen.  

I svensk könsforsning pågår en debatt hur begreppen kön och genus ska användas. En del 

forskare definierar att kön är det biologiska könet och att genus är det socialt konstruerade 
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könet. Andra forskare menar att en samlad beteckning vad gäller kön och genus kan användas 

(Ann Sofie Holm 2008). 

2.3.2 Jämställdhet 

Jämställdhet blev ett laddat begrepp under 1960-talet, då kvinnors roll som underordnad i 

samhället och familjen kom att bli en politisk fråga. Sedan 1970-talet har ökade insatser gjorts 

för att stärka kvinnans ställning i samhället. Med jämställdhet menas att alla människor 

oavsett kön har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter, i exempelvis utbildning. Arbetet 

med jämställdhet är idag en mycket viktig fråga i vårt samhälle och ökad jämställdhet ses som 

en rättighets- och demokratifråga. Det handlar inte om att försöka omvandla könen till att bli 

så lika som möjligt, utan istället att utvidga människors könsroller. Jämställdhet handlar också 

om att försöka sluta se på vad som är typiskt kvinnligt respektive manligt och istället vidga 

handlingsutrymmet för båda könen (Myndigheten för skolutveckling 2003). 
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3. Bakgrund  

3.1 Skolhistorisk tillbakablick utifrån ett genusperspektiv 

Ingegerd Tallberg Broman (2002) visar på att Sveriges jämställdhetsarbete utifrån ett 

skolperspektiv, inte har en lång historia bakom sig. En könssegregerad historia inom förskola 

och skola, utifrån elevers synvinkel och lärarprofession samt kön, har sakta utvecklats till ett 

numera jämställt förhållningssätt. 

Skolverket (1994) skriver att 1800-talets organiserade och offentliga skolväsende, var avsett 

för endast pojkar och utbildningen bedrevs främst i kyrkans regi. Under mitten på 1800-talet 

började folkskolan som inkluderade både flickor och pojkar byggas upp. Flickorna hade ännu 

inte fått tillträde till de allmänna läroverken. I början på 1900-talet var det en omöjlighet, att 

flickor och pojkar skulle undervisas gemensamt. Det ansågs även att barn från olika 

samhälleliga miljöer hade olika förutsättningar. De skulle därför undervisas och behandlas 

åtskilda och med olika målsättningar. Flickskolor inrättades vid detta skede och hade två 

utbildningssyften. ”Dessa ändrades med tiden från att gälla en utbildning för hem eller yrke 

till en utbildning för såväl hem som yrke” (s 41).  

1918 års skolkommission framförde olika förbättringsförslag som avsågs leda till att flickor 

skulle få ökade möjligheter till högre studier. 1927 kom beslutet, där flickor gavs tillträde till 

de allmänna läroverken. Detta väckte stort motstånd från både högern och bondeförbundet, 

som var stora motståndare till detta. Ämnen relaterade till det ena könet var inte ovanligt 

förekommande. Det kunde handla om att vissa ämnen var könsmärkta, exempelvis huslig 

ekonomi. Detta ämne var obligatoriskt för flickor fram till 1962, då ämnet blev obligatoriskt 

även för pojkar och hade benämningen hemkunskap (Tallberg Broman 2002). Under 1960- 

talet försvagades flickskolan och avskaffades i och med grundskolereformen 1962, då 

samundervisning infördes. Utvecklingen från 1962 har gått i riktning mot en ökad 

jämställdhet mellan könen i skolan (Skolverket 1994).  

3.2 Läraryrkets utveckling 

Från första början var skolan avsedd endast för pojkar, och de skulle undervisas av det 

manliga könet. Lärarna hade den viktiga uppgiften att uppfostra pojkar till män och då 

krävdes också att de var en manlig förebild.  Fram till mitten av 1800-talet var skolan en plats 

som dominerades av manliga lärare. De manliga lärarna utbildade äldre skolelever som oftast 
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hade en högre social bakgrund. De undervisade också i ämnen med högre status och läraren 

hade också ofta en roll som överhuvud för skolan.  På den här tiden var det viktigt att inte 

beblanda det manliga med det kvinnliga. Skolämnen, skolmöten etc. skulle vara skilda för 

pojkar och flickor. Flickskolor, som utvecklades i slutet av 1800-talet, drevs bland annat av så 

kallade skolfruar. Dessa skolor fick mycket kritik eftersom det ansågs att kvinnan skulle 

uppfostras för mannen och till att ha ansvar för hemmet. De kvinnliga småskollärarinnorna 

gjorde karriär inom de pedagogiska och sociala omsorgsområdena. Där ansågs det att 

flickorna behövde andra kunskaper och färdigheter än pojkarna (Tallberg Broman 2002).  

Ett krav på småskollärarinnorna var, att de inte fick gifta sig om de ville behålla sitt arbete. 

Gifta kvinnor fick därför inte anställning i småskolan. Kvinnorna fick mycket lägre ersättning 

än vad de manliga lärarna erhöll för samma arbete. De hade inte heller några trygghetsavtal 

såsom pension efter fast anställning. Trots detta fortsatte kvinnorna sitt arbete eftersom de inte 

hade några andra valmöjligheter. Männen däremot, tog chansen att söka till högre 

utbildningar genom folkskolan och i och med det fick de högre löner och högre status. Staten 

upptäckte att männen valde att inte stanna kvar som småskollärare. I och med detta såg staten 

en chans till ekonomiska vinster, tillexempel att lönekostnaderna kunde hållas nere om 

småskolläraryrket enbart blev ett yrke för kvinnor (Molloy 2002). 

Den stora förändringen mellan kvinnors och mäns position i skolan kom år 1947, då beslutet 

om fastställda löneskillnader mellan män och kvinnor togs bort. Från den tidpunkten och 

framåt ökade så andelen lärare som var kvinnor i folkskolan, som förut varit ett 

mansdominerat område. På 1960-talet kom folkskolan för första gången att bli en plats 

dominerad av kvinnor som lärare. Denna feminisering av lärare i skolan har ökat under åren 

och idag är merparten kvinnor bland lärare i skolans lägre åldrar, men även högre upp i 

årskurserna. Detta har också väckt stora debatter, därför att det anses att eleverna behöver 

både män och kvinnor som förebilder (Tallberg Broman 2002).  

3.3 Utveckling av genus/kön i styrdokument 

1962 års läroplan införde att flickors och pojkars utbildningar skulle slås samman till en 

gemensam grundskolegång, en skola för alla. Sju år senare i Lgr 69 har synsättet på pojkar 

och flickor förändrats, där närmanden till ett likabehandlingsbegrepp kommit i läroplanen. 

”En medveten jämställdhetspolitik för skolan intresserar sig inte bara för den procentuella 

fördelningen mellan könen i olika yrken och utbildningsvägar, utan beaktar hela 

skolsituationen och varje elevs – oavsett kön – hela bildningsgång” (Skolverket 1994 s 40). 
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Tallberg Broman (2002) skriver att könsrollsundervisning infördes med förhoppning om att 

förändra och bryta gamla könsroller. 1979 infördes begreppet jämställdhet i skollagen. I Lgr 

80 var målsättningen att förändra exempelvis de traditionella ämnesval elever i skolan hade 

tillgång till. Jämställdhetsarbetet var tillägnat att bryta upp gränserna som fanns mellan flickor 

och pojkar, där val av framtida yrken och ämnen inte skulle kunna kopplas till ett specifikt 

kön. Utan både pojkar och flickor skulle få möjlighet till samma förutsättningar. 

Nuvarande läroplan för grundskolan tillkom 1994, Lpo 94, och för förskolan 1998, Lpfö 98. I 

båda dessa läroplaner betonas begreppet jämställdhet och värdegrundsarbete. Dessa aspekter 

skall vara en del av förskolan som skolans vardagliga undervisnings- och planeringsarbete 

(Tallberg Broman 2002). 

I läroplan för förskolan står det att: 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom krav och förväntningar på dem bidrar till 
att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt … flickor 
skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98, s 8). 

I läroplan för det obligatoriska skolväsendet står det att: 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det 
sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar 
som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och 
manligt Den skall ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla förmåga och intressen 
oberoende av könstillhörighet (Lpo 94, s 4). 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och barn, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 
som skolan ska gestalta och förmedla (Lpo 94, s 3). 

                                                                                                                                               

Tallberg Broman (2002) menar att det är viktigt att lärare reflekterar över dessa riktlinjer och 

vad de betyder i arbetet med eleverna. Lärarna måste tänka över hur de skall genomföra 

uppdragen i praktiken.  

3.4 Teoretiska utgångspunkter   

Vi avser i detta avsnitt beskriva några genusteorier, som utgår från ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Grunden är att individer gör och konstruerar kön och 

uppmärksamhet läggs på hur sociala relationer och interaktioner formar människor. Kultur, 

sociala relationer och världsbild är faktorer som påverkar människor i identitetsskapandet 

(Kajsa Tegnér 2007). Gemensam nämnare för teorierna är att maktstrukturer påverkar 

människor.  
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Genusforskaren och historikern Yvonne Hirdman introducerade begreppen genus och 

genussystem 1988 och dessa har fått ett stort genomslag i Sverige och haft stor betydelse för 

genusforskningen (Myndigheten för skolutveckling 2003). Hirdman (1988) menar att 

begreppet genus är ett bättre ord att använda än de tidigare skapade orden könsroller och 

socialt kön. Hon anser att ordet könsroller lätt syftar till att kvinnor och män kan välja vissa 

roller, som de när som helst kan frigöra sig ifrån. Dock är det inte så enkelt, framhåller hon, 

eftersom alla individer växer upp i ett genussystem, där definitionen för manligt och kvinnligt 

redan är bestämt. Hirdman (2001) redogör för begreppet genussystem, som enligt henne 

bygger på två huvudsakliga principer. Den första principen hon beskriver är att manligt och 

kvinnligt inte ska blandas ihop, utan könen ses som åtskilda. Det kan kopplas ihop med att 

mannen har ett större ansvar för arbetslivet och de yttre förbindelserna till omgivningen, 

medan kvinnan har huvudansvaret för barn och hemmets arbete. Den andra principen är 

könshierarkin, där mannen är överordnad och kvinnan är underordnad, vilket ger män högre 

ställning än kvinnor i samhället. Hon menar att kvinnor och män både omedvetet och 

medvetet skapar denna uppdelning, vilket hon benämner som genuskontraktet och som är en 

social och kulturell ordning av det manliga och kvinnliga könet. Genuskontraktet styr 

människor genom regler, i hur de skall vara samt bete sig för att bli accepterade i samhället. 

Samhället är skapare av de normer som finns i förväntningarna på hur kvinnor och män ska 

vara och därför är det svårt att bryta invanda mönster. Hon anser vidare att genussystemet går 

att omskapa men att det är djupt rotat eftersom människor föds in i systemet, där mönster 

följer med generationer framåt. Det är bara individen själv som kan förändra det, men då 

måste den också förstå hur det skapas för att kunna förändra det (Hirdman 2001). 

Vi och vårt samhälle formar och håller isär kvinnor och män. Det är som att formatera 
datadisketter. Flickor eller pojkar? En diskett går att omformatera, men har man väl 
formaterat en flicka eller en pojke är det mycket svårt att ändra på det (Intervju med 
Yvonne Hirdman på jamstalldhet.nu, 2008). 

 
Sandra Harding (1986) har skrivit om en modell där genus skapas genom en process, som är 

uppdelad på tre nivåer, den strukturella, den symboliska och den individuella nivån. Dessa 

finns ständigt närvarande i hur vi väljer att tolka vår tillvaro, samt vilka effekter vi får av det. 

Harding (1986) menar vidare att det finns en motsättning och uppdelning mellan könen, där 

en instabilitet finns i att det manliga ses som norm och överordnad det kvinnliga. De olika 

nivåerna har tydliga skiljelinjer och kännetecken. Strukturellt genus visar på vilka normer och 

föreställningar vi människor har vad gäller vår tillvaro, samt hur vi väljer att organisera den. 

Vad som även inryms under det strukturella är den tydliga fördelning av arbeten, vars följder 
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skapar segregation och hierarkier mellan könen. Symboliskt genus innefattas av vad vi ser 

som kvinnligt och manligt, där våra normer och föreställningar står i fokus. Som exempel kan 

nämnas kultur, vetenskap, media osv. Individuellt genus kännetecknas av hur människan själv 

ser på sin könsidentitet. I detta pågår en socialisationsprocess, som samarbetar med andra och 

att vi tillsammans hela tiden ”skapar” kön. Dessa processer verkar samtidigt och går in i 

varandra, men de behöver nödvändigtvis inte samverka. En processdel kan ändras, utan att de 

andra delarna behöver påverkas (Harding 1986). 

 

Gens (2002) framhåller att kön är en social konstruktion. ”Förväntan om våra egenskaper 

finns således redan i det nyfödda barnets allra första intryck. Dessa mycket basala egenskaper 

kommer sedan att följa oss genom livet” (s.9). Människans attityd till kön är stor 

påverkansfaktor för hur de bemöter andra individer. Gens (2002) menar vidare att det inte 

finns några biologiska förklaringar, till varför vi gör uppdelningar på könen. Trots det har 

människor ändå olika förväntningar på flickor och pojkar. De skillnader som finns, är att 

samhället har mycket större krav på flickor, exempelvis ska de prestera och lyssna bättre samt 

förstå instruktioner snabbare. Pojkar är redan från födseln tilldelade makt och kontroll och att 

det anses omanligt om en pojke uppvisar tecken på feminina drag. I förskolan uppvisar pojkar 

tydliga maktstrukturer i sina lekar där kontrollen över den hierarkiska ordningen är mycket 

viktig för dem.  

 

Kajsa Svaleryd (2002) skriver om Berit Ås teorier om härskartekniker. Ås redogör för hur 

makt skapas på olika plan i samhället. Teknikerna kan urskiljas och användas på olika platser 

och vid situationer, där makt har en stor påverkan, exempelvis vid olika händelser i 

klassrumsituationen. En av dessa är osynliggörande. Denna teknik handlar om att medvetet 

ignorera någon annans behov exempelvis genom att en elev inte få tillfälle att prata, då en 

annan elev tar över samtalet och vill ha uppmärksamhet, trots att den andre har ordet. Det kan 

vara att den elev som tar mest plats och vill synas får hjälp före någon annan som är 

berättigad hjälp. Ingen vill lyssna på vad den enskilde eleven tycker eller tänker. Ett annat 

osynliggörande kan vara att flickors namn inte benämns i samma omfattning som pojkarnas i 

klassrummet.  
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3.5 Tidigare svensk forskning om bemötande i skola och förskola över tid 

Under detta avsnitt kommer vi att skildra delar av den tidigare svenska forskningen, utifrån en 

kronologisk tidsordning, med en början från 1984 till 2003. Vi har utifrån forskningen 

utkristalliserat tre begrepp som vi kan härleda till bemötande, dessa är bekräftelse, 

uppmärksamhet och icke verbalt bemötande. Dessa begrepp kommer vi återkoppla till och 

utveckla under delen observationsredskap i uppsatsen. Forskningsöversikten avser vi att inte 

tematisera utifrån ovanstående begrepp, utan här kommer en redogörelse för vad var och en 

av forskarna skrivit om bemötande.  

 

Einarsson & Hultman (1984) har i en studie skrivit om elevers språk från olika skolår, i 

klassrummet utifrån ett könsperspektiv. Syftet var att analysera hur samtalet och samspelet 

mellan flickor och pojkar och mellan lärare och respektive kön utspelade sig. Studien visar att 

det finns skillnader i hur lärare ger tillsägelser till pojkar och flickor. Pojkar tilldelades ofta 

kortfattade tillsägelser som var av mer omfattande karaktär. Flickor erhöll däremot tillsägelser 

av mildare karaktär. Det fanns en avgörande skillnad i hur pojkar och flickor, i de lägre 

åldrarna blev tilldelade ordet i klassrummet. Flickorna fick ordet genom handuppräckning 

mer än dubbelt så många gånger som pojkarna. Pojkarna fick ordet tre gånger oftare än 

flickorna, genom att läraren gav dem ordet eller att de tog ordet själva, utan att de räckt upp 

handen. De tillfällen då läraren gav dem en oväntad fråga, utan att de själva visat intresse, var 

när läraren ville hålla ordning på de mer pratsamma eleverna, samt fånga upp de mer tystlåtna 

pojkarna i samtal.  

 

Vidare visade undersökningen att flickorna tog på sig rollen att hålla ordning och hjälpa 

läraren i klassrummet. De förväntades också att ha gott tålamod och vänta på sin tur. Det 

framkom tydligt vid exempelvis ett tillfälle, då flickorna hade redovisning av ett gemensamt 

arbete om möss. Några pojkar tog över flickornas berättande och drog all uppmärksamhet till 

sig, genom att de talade om sina egna upplevelser av fladdermöss. Undersökningen visade att 

pojkarna krävde och fick mer hjälp av läraren, även i de situationer då läraren gick runt i 

klassrummet och hjälpte eleverna i turordning. Det var nästintill att en flicka blev glömd för 

att pojkarna krävde uppmärksamhet och bekräftelse. Vid exempelvis de tillfällen då eleverna 

hade enskilt arbete, konstaterade Einarsson & Hultman (1984) att det var pojkarna som ville 

ha mest bekräftelse. Läraren gick runt i klassrummet och gav oftast några berömmande 

kommentarer till flickorna att de var duktiga och arbetade på. Sedan pockade oftast pojkarna 
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på hjälp och då fick de förtur.  Einarsson & Hultman (1984) menade att en bidragande orsak 

till lärarens handlande var kunskapsmässiga skäl, nämligen att pojkarna var mer okunniga 

varvid de bad om mer hjälp vid sådana tillfällen.  

 

Gunni Kärrby (1987) har studerat relationen mellan kön, individ och den pedagogiska miljön 

på daghem och deltidsförskola. I sin studie fann hon att flickor och pojkar fick med sig olika 

erfarenheter i den gemensamma pedagogiska miljön, beroende på vilken bekräftelse och 

uppmuntran de fått. Pojkarna i deltidsförskolan var mer krävande och ifrågasättande och på 

det viset fick de mer uppmärksamhet och tog mer plats än flickorna. Studien visade att 

pedagogerna gav dem även lite mer tröst och empati exempelvis situationer när de gjort sig 

illa. Pedagogerna visade också på mer spontana handlingar genom att delta i pojkarnas fria 

aktiviteter i deltidsförskolan, såsom spela spel med dem och så vidare. Flickorna anpassade 

sig lättare till styrda och planerade aktiviteter. När det var strukturerat arbete, koncentrerade 

sig flickorna på vad de gjorde vilket ledde till att de blev mer tystlåtna och skapade få samtal 

med pedagogerna. Detta beteendemönster mellan könen i deltidsförskolan, stämmer med 

tidigare forskning i skolan, med dominanta pojkar och anpassningsbara flickor menar Kärrby. 

Resultatet av undersökningen på daghem var raka motsatsen. Där var det flickorna som 

skapade en god kontakt med pedagogerna i verksamheten, medan pojkarna skapade mer 

gemenskap mellan jämnåriga. Kärrby (1987) menar att en förklaring till detta möjligen var att 

verksamheterna, när det gällde struktur, ordning och krav, såg olika ut.  

 

Elisabeth Öhrn (1990) har studerat på vilket sätt pojkar och flickor blir sedda i klassrummet. 

Pojkar fick mer uppmärksamhet än flickorna i skolarbetet. Studien visade att både flickor och 

pojkar fick tillrättavisningar vid likartat beteende, men pojkarna fick oftare fler tillsägelser 

och på ett hårdare sätt än flickorna, när de ansågs vara störande för ordningen i klassrummet, 

exempelvis när de var för högljudda. Lärarnas uttryck gentemot flickorna var på ett mer 

barnsligt och omsorgsfullt sätt. Detta beteende bidrog till att flickorna inte var lika kapabla att 

mottaga ett strängare tonfall än pojkarna, menar Öhrn. Läraren tillrättavisade pojkarna vid fler 

tillfällen och skapade då mer kontakt med pojkarna än med flickorna. Öhrn (1990) har i sin 

studie kunnat urskilja olika former av tillrättavisningar, exempelvis är den vanligaste att 

läraren gav eleven en direkt tillrättavisning genom att bara nämna elevens namn. Öhrn (1990) 

understryker att lärarens kön kan vara avgörande för hur flickor och pojkar blir bemötta i 

skolan. Hon menade att en manlig lärare ger flickorna mindre tillsägelser och de blir bemötta 

på ett mjukare sätt. Tonläget är lägre och mer omsorgsfullt än det som användas mot 
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pojkarna. En följd av denna behandling av flickor är, att de får en underordnad könsroll 

gentemot pojkarna. Hon påvisar dessutom att lärare ser pojkar som enskilda individer och 

flickor som grupp.  

 

Birgitta Odelfors (1996) har genomfört en studie, där hon analyserat tre förskolor. Hon har 

undersökt barns uttrycksmöjligheter när de velat göra sig hörda och sedda, utifrån ett 

könsperspektiv. De situationer hon undersökt är åldersindelad gruppverksamhet, samling, 

bildverksamhet och fri lek. I sin studie fann hon tydliga skillnader i hur pojkar och flickor 

framträder och samspelar med varandra samt hur pedagoger bemötte dem. Vid samling hade 

pedagogerna en framträdande roll när det gällde för hur pojkar och flickor deltog med sina 

berättelser och sina kunskaper. Pedagogerna visade större intresse för pojkarna genom att 

uppmärksamma och visa på god uppmuntran över deras berättande. Odelfors (1996) fann att 

flickor och pojkar gynnas av samlingen på olika sätt. Flickorna var mer utåtriktade och mer 

verbalt aktiva när samlingen var mindre styrd och pedagogerna bjöd in till fritt samtal samt 

ställde öppna frågor. Pojkarna var mer aktiva när samlingen var mer formell. Pedagogerna 

visade på större engagemang för dem. På så vis gavs pojkarna mer talutrymme. 

 

Annika Månsson (2000) har forskat om interaktionsmönster mellan pedagoger och de yngre 

barnen på förskolor, utifrån ett genusperspektiv. Resultatet visade att små barn i förskolan 

uppvisar en önskan om samspel och kontakt med pedagogerna. Skillnader i detta samspel 

visade sig vara annorlunda beroende på vilket kön barnet hade. Vidare skrev Månsson (2000) 

att olika könsmönster skapas vid olika situationer i förskolan, exempelvis vid samlingar, 

måltider och i fria leken. Pojkar fick mer bekräftelse och utrymme, speciellt i de situationer 

som var ledda av pedagogerna i exempelvis samlingar. Pedagogerna förstärkte pojkarnas 

dominans genom att söka ögonkontakt och följa upp samtalen med dem. Denna bekräftelse 

menade Månsson (2000) fick pojkarna att tro att de, mer eller mindre omedvetet, värdesätts 

högre än flickorna. Hon ansåg att det fanns likheter som visade att dessa mönster 

överensstämde när det gällde pojkarnas maktposition i förskolan vid exempelvis samlingar 

och pojkarnas maktposition i skolan vid olika klassrumssituationer.   
 

Ser man samlingsstunden som en traditionell klassrumssituation, med hierarkisk 
uppbyggnad och tydlig ledning av en vuxen, kan den speciella situationen med dominans 
av en pojke på varje förskola vid just samlingarna, få sin belysning i detta skolperspektiv 
(Månsson 2000, s 203). 

 



 13

Pedagogerna hade högre förväntningar på flickorna och benämnde oftast dem som grupp 

medan pojkarna gavs mer individuell uppmärksamhet. Studien som Månsson (2000) 

genomförde, visade att pedagogerna gav pojkarna mer kroppslig kontakt och de fick även mer 

hjälp än flickorna, vilka förväntades klara sig mer på egen hand. Observationerna av barnen 

visade att flickor fungerar som hjälpfröknar genom att hålla ordning på pojkarna och tillrätta 

visa dem. Vid intervjuer av pedagogerna framkom att flickor och pojkar tillskrivs olika 

egenskaper. Egenskaper som smart, kan mycket, hänförs till flickor, medan pojkar hänförs till 

mer kroppsliga egenskaper såsom liten, springer, är aktiv osv. Månsson (2000) konstaterade 

att pedagoger förhåller sig på olika sätt till flickor och pojkar. ”Pojkarna fostras till 

individualister och flickorna till kollektivister” (s 197). Denna utveckling bidrar till att 

återskapa traditionella könsmönster, anser Månsson (2000). 

 

Kajsa Wahlström (2003) har skrivit om ett omtalat jämställdhetsprojekt från förskolorna 

Björntomten och Tittmyran i Gävle. Pedagogerna på förskolorna upplevde att de redan 

arbetade på ett jämställt sätt med barnen. Det framkom efter att de filmat den egna 

verksamheten, att de faktiskt omedvetet behandlade barnen olika beroende på kön. De 

förstärkte de traditionella könsmönstren genom att låta pojkarna avbryta pedagogernas samtal 

med flickor, när de exempelvis behövde hjälp med knyta skor. Vid samlingsstunder och i 

matsituationer visade observationerna, att pedagogerna tilltalade pojkarna mer och att de gavs 

tolkningsföreträde beroende på att de hördes och syntes mer och ville ha uppmärksamhet hela 

tiden. Flickorna agerade som hjälpfröknar och förväntades vara duktiga flickor, som kunde 

klara av saker mer på egen hand. En viktig tanke som synliggjordes var att det var 

pedagogerna själva som skapade dessa skillnader i bemötandet av barnen. ”Vi vuxna bidrar 

till att upprätthålla diskriminerande mönster varje gång som våra förväntningar får oss att 

behandla dem olika” (s 33).  

3.5.1 Sammanfattning av tidigare forskningsresultat 

I forskningen framkommer att pojkar och flickor blir bemötta på olika sätt av pedagogerna, 

men det sker oftast utifrån ett oreflekterat förhållningssätt till barnen. Pojkarna får större 

utrymme och tar för sig mer än flickorna. De får även mer uppmärksamhet vid vuxenledda 

situationer, är mer högljudda och krävande. Pedagoger förväntar att flickor ska klara av saker 

själva, medan pojkar oftast får hjälp direkt. Flickor tar oftast också på sig rollen som 

hjälpfröken genom att hålla ordning på pojkarna. En förklaring till dessa uppträdanden kan 

vara att pedagoger förstärker de traditionella könsmönstren omedvetet hos barnen. Flickor och 
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pojkar tillskrivs vissa roller och egenskaper genom att bli bemötta på olika sätt i skolan. 

Forskningen visar att det finns en tydlig skillnad mellan hur pojkar och flickor får ordet av 

läraren och att det är pojkar som dominerar och tar mest utrymme i klassrummet. Pojkarna får 

även fler tillsägelser av läraren än flickorna, trots att de beter sig på ett likartat sätt.  Flickorna 

bemöts av läraren med ett mjukare och vänligare sätt än pojkarna. En av forskarna förmodar 

att det kan bero på att flickorna inte klarar av att få hårdare tillrättavisningar. Flickorna får 

kommentarer att de är duktiga och utför sina uppgifter väl och många gånger får de stå åt 

sidan för pojkars påkallande av hjälp.  
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4. Metod 

4.1 Kvalitativ metod 

I diskussionerna kring val av datainsamlingsmetod har vi funderat över de tillvägagångssätt 

som finns att tillgå i forskning, exempelvis enkäter, intervjuer och observationer. För att vi 

ska kunna uppfylla vårt syfte och besvara vår frågeställning, anser vi att observationer ger oss 

de verktyg som krävs för att kunna genomföra vår undersökning. Pål Repstad (1998/2007) 

skriver att den kvalitativa ansatsen, ger en djupare inblick i hur verkligheten fungerar och där 

forskaren på ett mer gripbart sätt närmar sig den miljö som skall studeras. De vanligaste 

metoderna att tillgå är observationer och intervjuer, där anteckningar skrivs ner och 

analyseras. Intervjuer anser vi inte är en passande metod för vår studie, då vi inte avser 

undersöka vad lärarna själva anser sig göra i bemötandet med flickor och pojkar. Vi vill 

istället genom observationer fånga vad de faktiskt gör i praktiken. 

I en kvalitativ metod studeras personer och händelser. Eftersom den går mer på djupet måste 

forskaren skapa sig en helhet, genom en förförståelse av ämnesområdet och för att lättare 

kunna uppnå sitt syfte. Metoden ställer stora krav på forskaren, då det kan vara svårt för 

denne att hålla en neutral och distanserad ställning till undersökningsobjektet. Det kan göra att 

berörda parter inom undersökningen kan bli påverkade av de relationer som uppstår dem 

emellan. En annan riskfaktor är att missvisande resultat kan framkomma, om forskaren talar 

om syftet med undersökningen i förväg, exempelvis vid observationer, då den/de som 

observeras kan handla på ett förändrat eller önskvärt sätt. Flexibilitet är ett centalt uttryck i en 

kvalitativ metod, då det öppnar upp för en större frihet och anpassning under studiens gång. 
 

4.1.1 Observation 

Syftet med observation är att se hur människor naturligt agerar och kommunicerar med 

varandra och vanlig uppföljning är samtal med de aktörer som observerats, vilket ger en ökad 

insyn i varför de agerar som de gjort i den observerade situationen. Det är också viktigt att 

avgränsa sitt observationsfält, därför att ett för stort område blir både tids- och resurskrävande 

(Repstad 1998/2007). 

Repstad (1998/2007) skriver om dolda och öppna observationer. Dold observation 

kännetecknas av att observatören inte talar om varför denne är där. En öppen observation är 

motsatsen där forskaren är mycket tydlig med sina avsikter, men en valfrihet finns i hur 
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detaljerad information undersökaren vill ge. Att träda in i en miljö som observatör kräver 

många etiska beslut, där forskaren måste verka professionellt och forskningsetiskt.  

Ingrid Pramling Samuelsson & Marita Lindahl (1999) skriver om olika observationsverktyg. 

De tar upp skillnaden mellan att utföra en observation med papper och penna och observation 

med filmupptagning. Filmning med videokamera har en fördel, eftersom observatören har 

möjligheter att spela upp situationer av olika händelser upprepade gånger i analysen av 

materialet. Videokameran registrerar också en större helhet av objektet, såsom rösten, 

kroppsspråk och andra faktorer runtomkring. Pramling Samuelsson & Lindahl (1999) vill 

poängtera att man som observatör, bör vara medveten om att filmning kan påverka 

lärare/pedagoger på olika sätt. En faktor kan vara att pedagoger känner stress och därför 

uppvisar ett onaturligt beteende. På sätt kan de exempelvis agera annorlunda i samspelet med 

barnen. Observationer med papper och penna har sin svaghet i att observatören inte kan spola 

tillbaka och studera situationen närmare, utan måste förlita sig på sina anteckningar och 

minnen. Vi övervägde att filma observationerna, men vi beslutade oss för att det är för 

tidskrävande och kan ge ett missvisande resultat, då läraren kan bli stressad och nervös och 

agera på ett annorlunda sätt. Utifrån de här övervägandena valde vi att föra traditionella 

anteckningar, men vi vet att en svaghet med det, kan vara, att det blir svårt att redogöra för 

exakta hela dialoger och händelser.  

Repstad (1998/2007) skriver att fördelen med att vara fler observatörer på samma ställe, är 

möjligheten att komplettera varandras tolkningar, vilket ger en ökad förståelse för vad som 

har observerats. De svårigheter som kan uppstå är brister i samarbetet vid tolkningen, vilket 

kan medföra luckor i resultatet. Vi kommer att genomföra observationerna gemensamt, med 

tankar om att tillsammans fånga upp de olika observationspunkter vi tagit fram från tidigare 

forskning. 

För att sätta in olika företeelser i ett sammanhang, måste ett perspektiv anläggas. Det fungerar 

inte att se på allt samtidigt, därför måste en avgränsning göras. Idag är det relativt vanligt att 

människor på olika platser i samhället diskuterar och studerar saker utifrån olika perspektiv, 

exempelvis i skolans värld. Gannerud (2001) beskriver att ”När man betraktar ett visst 

sammanhang ur ett genusperspektiv riktar man sin uppmärksamhet mot olika uttryck för kön 

och genus, både sådana som är uppenbara och sådana som är mer eller mindre dolda och 

svårare att upptäcka” (s 12). 
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4.2 Urval  

Undersökningen vi gjort är utifrån en empirisk kvalitativ fältstudie. Vi har observerat fyra 

lärare, som arbetar inom skolår F-3 i en kommun i Mellansverige. Vi valde att observera 

relativt nyexaminerade lärare, som var utbildade under Lpo 94, för att se om det finns någon 

skillnad i bemötandet av elever utifrån vad den tidigare forskningen visat. Vi hade en tanke 

om att dessa lärare eventuellt erhållit nya kunskaper i att arbeta mera genusmedvetet. 

Samtliga lärare var kvinnor. Vi har inte kunnat finna några män, som passade vårt urval i den 

kommun där vi valt att utföra undersökningen. Under de dagar vi genomförde observationerna 

var inte de lärarledda lektionerna särskilt utvalda, utan vi var med på de lektioner som fanns 

med på schemat för dagen. I vår frågeställning framkommer det att vi vill se hur lärare idag 

bemöter flickor och pojkar, vid lärarledda aktiviteter. Vår tanke med det, var att vi tydligare 

skulle kunna urskilja förändringarna i pedagogers bemötande. Enligt många av forskarna på 

området drar pojkarna fördel av lärarledda aktiviteter.   

4.3 Tillträde till fältet 

Inför vår undersökning kontaktade vi först rektorerna för de skolor vi var intresserade av att få 

komma till. Kontakten skedde via e-mail, med ett bifogat informationsbrev. I brevet 

preciserade vi inte vårt fullständiga syfte med studien. Anledningen var att lärarna inte skulle 

bli påverkade, vilket skulle kunna leda till att vår studie skulle få ett missvisande resultat. Vi 

talade dock om att det var lärares bemötande av eleverna vi ämnade undersöka. När vi fått 

godkännande från rektor, kontaktade vi själva de lärare som var relativt nyutbildade under 

Lpo 94. Vi har haft en mycket öppen dialog med lärarna om att de inte ska känna att vi är ute 

efter att se om deras arbetssätt är bra eller dåligt vad gäller bemötande av eleverna. Samtliga 

lärare och rektorer var intresserade av att ta del av vår studie. 

 

Vi blev varmt välkomnande av samtliga lärare och elever. Vi fick presentera oss för eleverna 

och lärarna hade inför vårt besök berättat om varför vi var där. Lärarna hade förberett 

eleverna på att vi inte kunde hjälpa dem om de hade frågor och så vidare, utan att vi skulle 

vara där och titta på hur de jobbar i klassrummet. För oss var det mycket viktigt att vi hade 

den forskardistansen till barnen, eftersom vi annars skulle ha tappat koncentrationen på vår 

undersökning. Repstad (1998/2007) betonar att detta är en viktig aspekt, vid fältobservationer.  
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4.4 Reliabilitet och validitet 

För att uppnå god pålitlighet i undersökningen menar Eliasson (2006) att den bör ha hög 

reliabilitet, då exempelvis den skall kunna göras om och om igen och ändå få fram samma 

resultat. För att få en ökad reliabilitet krävs en god validitet, då undersökningens giltighet 

ifrågasätts. För att detta skall uppnås krävs noggrann förberedelse där vad och hur är begrepp, 

som forskaren/forskarna måste ta ställning över. 

Reliabiliteten i vår studie kan vara något begränsad, eftersom vi studerar verkligheten i nuet, 

där alla parter som involveras i studien är föränderliga och där tidpunkt samt förförståelse är 

viktiga aspekter att ta hänsyn till. 

För att uppnå god validitet hade vi avsiktliga tankar om att inte berätta vårt huvudsyfte med 

undersökningen för personerna som skulle observeras. Vi stödjer oss på Repstads (1998/2007) 

tankar, då han menar att utfallet av undersökningen kan påverkas på olika sätt, beroende på 

hur ingående information observatören förmedlar. Han menar att pedagogerna kan agera på 

ett annorlunda sätt än vad de brukar göra.  

Det blir svårt att dra några generella slutsatser av vårt resultat, eftersom undersökningen är 

begränsad och att vi endast observerade fyra lärare. Vi hade möjligtvis erhållit ett annat 

resultat, då faktorer såsom observationstid och att vi endast observerat kvinnor, kan påverka 

studiens utfall.  

Det var vanligt förekommande att lärarna ville berätta och ge oss en bild av hur läget i klassen 

var samt orsakerna till detta, exempelvis elevplaceringar i klassrummet och sammansättning 

av grupper. Vi är medvetna om att vi kan ha blivit påverkade av informationen, eftersom det 

kan ha gett oss en viss förförståelse inför observationerna.   

4.5 Observationsredskap  

Genom anteckningar med hjälp av observationspunkter har vi studerat lärares verbala och 

icke verbala bemötande av flickor och pojkar. För att vi skulle kunna fånga upp så mycket 

som möjligt av vad vi avsåg att undersöka, gjorde vi en medveten uppdelning mellan oss vid 

observationerna. Uppdelningen kom att bli att en av oss studerade lärarens bemötande av 

flickor, och den andre noterade lärarens bemötande av pojkar. Vid observationerna satt vi med 

från morgonsamling fram till lektionerna runt lunchtid. Sammantaget blev det cirka tre till 

fyra observationstimmar per lärare. För att inte tappa fokus och koncentration, upptäckte vi 
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ganska snart att korta pauser behövdes. Pauserna varade ett par minuter, då vi släppte penna 

och fokus. 

För att studera bemötande arbetade vi fram begrepp utifrån vad vi skrivit om den tidigare 

svenska forskningen när det gäller bemötande av flickor och pojkar. Vi har utkristalliserat ord 

som är centrala för vår undersökning och det blev bekräftelse, uppmärksamhet och icke 

verbalt bemötande. Vi valde att begränsa oss till dessa, då de var till hjälp i att upptäcka 

lärarnas bemötande mot eleverna.  

De situationer då vi studerade bekräftelse, hade vi fokus på om eleverna blev sedda eller ej. 

Det handlade exempelvis om att en elev räckt upp handen länge och inte fått svara, eller att 

några elever blivit bekräftade mer än andra. Uppmärksamhet inrymde moment där eleverna 

fick positiv eller negativ respons av pedagogen, som tillsägelser, beröm och neutral 

uppmärksamhet. Vid de tillfällen då vi observerade pedagogens icke verbala bemötande av 

eleverna, studerade vi den fysiska kontakten, samt vilket tonläge pedagogen hade gentemot 

eleverna. 

4.6 Etiska ställningstaganden 

Vi har i vår studie följt de etiska principer som gäller för humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, 

är de fyra huvudkrav, som svenska forskare måste ta hänsyn till. 

Informationskravet innebär att alla personer som ingår i en studie skall få information om 

studiens syfte samt en redogörelse för hur undersökningen ska utföras. Information om 

delaktighet i studien ska framgå och att den är helt på frivillig basis. Samtyckeskravet innebär 

att ingen kan tvingas till att vara med i en studie och att barn under 15 år ska ha föräldrarnas 

godkännande för att få delta. Konfidentialitetskravet handlar om att avidentifiera uppgifter om 

de personer som ingått i undersökningen. Det är också av stor vikt att obehöriga inte får 

tillträde till textmaterial och uppgifter som berör undersökningen. Nyttjandekravet innebär att 

de uppgifter som forskaren samlat in, endast får användas till den enskilda studien 

(Vetenskapsrådet 2002). 
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5. Resultat 

I det här avsnittet presenteras vårt resultat av den empiriska studien utifrån den tolkning vi 

gjort av observationerna. Materialet är tolkat utifrån begreppen; bekräftelse, uppmärksamhet 

och icke verbalt bemötande. Vi har valt att inte tematisera resultatet utifrån ovanstående 

begrepp, eftersom det icke verbala bemötandet oftast sammanfaller med en annan handling, 

därför har vi val att sammanföra dem, i beskrivningen av lärarna. Vid exemplifiering av 

specifika situationer kallar vi lärarna A, B, C och D. Beskrivning av skolår och ingående 

detaljer vad avser lärarna, förutom att samtliga är kvinnor, kommer inte att presenteras, därför 

att vi värnar om deras rätt till anonymitet.  

Vid morgonsamlingarna bekräftar lärarna både flickor och pojkar genom att ta i hand eller 

hälsa varje elev välkommen. Samtliga lärare har olika övningar vid samlingarna, där eleverna 

får öva sig i att prata inför grupp och även lyssna på varandra. Tre av lärarna tilldelar pojkar 

uppgifter vid samlingarna, såsom att räkna in barn, almanackan, namnsdag, väder, berätta om 

dagens händelser och så vidare. 

5.1 Lärare A 

När lärare A går igenom en övning pratar en flicka rätt ut i luften. Hon får respons på det hon 

säger. Några av pojkarna är ivriga och pratar också rätt ut i luften men de blir inte bekräftade 

av läraren. Läraren är ordförande vid ett klassråd och fördelar ordet bland eleverna. Hon 

påpekar återigen vikten av att samtliga måste räcka upp handen, om de vill prata. Pojkarna är 

under klassrådet mycket entusiastiska över att få ordet, utan att de räckt upp handen och här är 

läraren återigen mycket tydlig. Till en av pojkarna som tar ordet själv, visar läraren med 

handen att hon inte vill lyssna och att han får vänta med att prata tills han räckt upp handen. 

När läraren går runt och hjälper barnen, står hon nära dem, men vidrör dem inte nämnvärt. 

Läraren för en dialog med en flicka men samtalet avbryts genom att några av pojkarna går 

ifrån sina platser för att titta på en sak. Hon ger dem en tillsägelse och höjer rösten och säger 

”Hallå killar låt … ligga” Hon går tillbaka till flickan, pojkarna tystnar och de kan avsluta 

samtalet. Under samma lektion är det en pojke som ålar runt på sin bänk och har svårt att sitta 

still. Läraren ser detta, men det tar en lång stund innan hon säger till ”Kan du sätta dig och 

sitta still” Vid en annan lektion samma dag uppmärksammar läraren samtliga elever vid det 

enskilda arbetet. Hon ger positiv feedback genom att berömma dem i deras arbete. Hon har ett 
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milt och lugnt sätt gentemot alla elever och hon höjer inte rösten nämnvärt vid tillsägelser. 

När barnen är klara med sin uppgift berömmer hon dem genom att uttrycka ”Vad duktiga ni 

är! Det går som ett rinnande vatten”. 

5.2 Lärare B 

Vid morgonsamlingen uppvisar lärare B ett mycket milt tonläge i samtalen med barnen. En 

flicka gratuleras på födelsedagen, hon får även fortsätta att gå igenom dagen och 

huvudpunkterna för veckan. Vid detta moment ”pushar” och berömmer läraren flickan genom 

uttryck som ”Vad duktig du är”. De övriga barnen sitter lugnt och stilla och lyssnar. Vid 

samlingen följer läraren upp samtalen med barnen, genom att ställa frågor till dem, om det de 

vill berätta om. Det är speciellt en pojke som upprepade gånger ger kommentarer i början av 

samlingen, utan att han fått ordet, men blir inte bekräftad av läraren, utan hon fortsätter att tala 

om det hon börjat med.  

Nästa aktivitet börjar med att pedagogen samlar ihop barnen på mattan och påkallar deras 

uppmärksamhet genom att inleda med en lek. Hon har här ett mera neutralt tonläge. En pojke 

har svårt att sitta still och hon försöker hålla ordning på honom genom att ta i honom och 

hålla om honom samt visar att han ska sitta upp. En flicka ålar sig på golvet, hon får en 

tillrättavisning om att sätta sig upp. Läraren presenterar en övning som barnen ska göra och 

samtliga får utföra uppgiften. Flickan som tidigare blev tillsagd får ett mycket tydligare tilltal 

och till en annan flicka viskar läraren nästan fram uppgiften.   

När eleverna arbetar i par (flicka/flicka, pojke/pojke) vid en aktivitet går läraren upprepade 

gånger fram till pojkarna, utan att de bett om hjälp, frågar hur det går och följer upp samtalet 

med vägledning om hur de kan gå vidare i arbetet. Vid några av tillfällena visar flickorna att 

de önskar hjälp, genom handuppräckning och med rösten. De får inte alltid respons direkt, 

utan får vänta. Läraren säger ”Hjälp varann flickor” Vid ett tillfälle går hon från flickorna som 

bett om hjälp och går sedan till några av pojkarna som också påkallat hjälp.  

5.3 Lärare C 

Barnen samlas vid morgonsamlingen på mattan. Lärare C har ett mjukt tonfall. Hon samtalar 

med en flicka, som vill berätta något och hon får då höja rösten när barnen pratar i munnen på 

varandra och säger ”Kan ni andra vara tysta, för jag hör inte vad … säger”  
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Vi två tillfällen under dagen undervisas flickor och pojkar åtskilda från varandra. Under 

hjälpsituationer vid lektionen med endast pojkar, sitter hon nära dem. Trots detta förekommer 

ingen direkt fysisk kontakt, exempelvis som att lägga armen om eleven och så vidare. Hon går 

runt och bekräftar samtliga pojkar, genom att fråga hur det går i arbetet. Vid behov av hjälp 

får en av pojkarna lite mer tid av läraren. De tillfällen då några av dem påkallar hjälp, genom 

att de pratar rätt ut i luften, bejakar läraren detta, men med en påminnelse om att de först skall 

räcka upp handen. Under lektionen med endast pojkar var det ganska pratigt och de hade svårt 

att jobba vidare om inte läraren satt bredvid och ”pushade” på. Hon hyschar ner dem vid 

upprepade tillfällen och säger med ett lugnt viskande och lågt tonfall ”Nu får ni jobba”. 

Läraren ger också uppmuntrande kommentarer när pojkarna arbetar, med uttryck som 

”Jättebra”. Läraren gör vid ett tillfälle en ickeverbal tillrättavisning genom att peka och titta 

på en pojke. Han förstår signalen direkt, det vill säga att han ska sätta sig. 

Under en lektion där både flickor och pojkar deltar, handleder läraren en pojke, då några av 

flickorna flikar in med en fråga. De blir bekräftade och får ett svar, läraren återgår sedan till 

pojken. Vid ett tillfälle står pedagogen och pratar med en flicka samtidigt som en pojke 

påkallar hennes uppmärksamhet genom att prata rätt ut i luften. Läraren bekräftar inte det då, 

utan pratar klart med flickan först. Det är flera av pojkarna som behöver hjälp och hon går 

runt och ser till att de förstår vad de ska göra. En pojke kommer fram och petar henne i 

ryggen och visar på att han vill ha hjälp, och hon följer med honom till hans plats. Hon står 

nära pojken och klappar honom lite på axeln och förklarar uppgiften. Hon följer upp genom 

att fråga ”Förstår du” Läraren lämnar pojken för en stund för att hjälpa en flicka som räckt 

upp handen. Sedan återvänder hon till samma pojke för att bekräfta att han kommit vidare i 

arbetet. Några av flickorna kommer in i klassrummet, de har varit på en annan aktivitet på 

skolan. Läraren bekräftar dem genom att säga och peka med fingret ”Ni får titta där flickor”. 

Under lektionerna med både flickor och pojkar har läraren ett mjukt tonfall, hon ”pushar” på 

barnen i arbetet. Majoriteten av barnen arbetar på och för samtal med varandra. Läraren har 

full koll på läget och hon behöver oftast inte höja rösten för att barnen ska arbeta vidare och 

koncentrera sig på vad de skall göra. Några av pojkarna har svårt att koncentrera sig och att 

komma igång med arbetet. Läraren uppmärksammar dem vid ett flertal tillfällen och ger dem 

till slut en tillsägelse med ett neutralt tonläge, om att de måste sätta fart. 

Läraren frågar samtliga flickor vid deras enskilda lektion ”Vet ni vad ni skall göra”. Några av 

dem vet och sätter igång med att arbeta genast och några får hjälp med att komma igång. 

Under lektionen är pedagogens bemötande lugnt och samlat. Hon går runt och kollar hur det 
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går för flickorna. När de behöver hjälp tar hon sig tid med dem och följer upp så de förstår 

uppgiften. En nära kontakt finns mellan pedagog och elev, men det förekommer ingen 

nämnvärd fysik beröring. Vid ett tillfälle kallar en flicka på hjälp utan att ha räckt upp handen. 

Pedagogen bekräftar henne ändå genom att säga ”Jag kommer till dig”. En annan flicka som 

inte fått mycket hjälp under lektionen, påkallar även hjälp genom handuppräckning, och rop 

samt att hon går fram till läraren. Flickan får vänta och ber återigen om hjälp. Pedagogen 

säger ”Jag skall bara hjälpa… jag kommer”. Flickan får hjälp efter en stund. Läraren söker 

gärna ögonkontakt med eleverna, när hon exempelvis ger individuell hjälp. Vid den enskilda 

flicklektionen ligger en flicka och ålar sig på golvet. Läraren uppmärksammar henne med ett 

hurtigt och glatt uttryck som ”Fröken …” Hon hjälper sedan flickan att komma igång med sin 

uppgift. Lektionen fortskrider med att läraren går runt och handleder flickorna i deras arbete. 

Hon har ett neutralt tonläge i samtalen med dem. Hon berömmer även flickorna i deras arbete 

med ord som ”Jättebra”. 

5.4 Lärare D 

Lärare D startar lektionen med en kort genomgång. Sedan får eleverna själva fortsätta arbeta. 

Hon går runt bland dem och handleder. Tonläget till eleverna under lektionen är neutralt. Hon 

höjer inte rösten nämnvärt förutom vid tillrättavisningar. Hon visar med fingret och med 

rösten och hyschar om att de skall vara tysta när de arbetar.  

Vid enskilt arbete under hennes lektioner vill många av pojkarna ofta ha hjälp. De blir 

bekräftade genom en vinkning eller uttrycket att ”Jag kommer snart”. Några av pojkarna reser 

sig från sina platser upprepade gånger och söker efter hjälp snabbt. Hon bekräftar dem genom 

att hålla om dem och visa dem tillbaka till sin plats. Vid hjälpsituationer med pojkarna, ställer 

hon sig nära och lägger gärna armen om dem och söker ögonkontakt. En nästan obefintlig 

fysisk kontakt visar sig i lärarens möten med flickorna. Majoriteten av flickorna sitter under 

lektionen lugnt och stilla och arbetar. När de önskar hjälp räcker de upp handen och vid ett 

par tillfällen får de vänta en längre stund. Till några av pojkarna går läraren fram och 

kontrollerar deras arbete, utan att de bett om hjälp. En av pojkarna som sitter på en avskild 

plats i klassrummet, räcker upp handen. Han får vänta en längre stund innan pedagogen 

bekräftar honom och ger honom hjälp. Vid en situation har en flicka och pojke, som sitter 

tillsammans påkallat uppmärksamhet. Läraren går först fram till pojken, lägger armen om 

honom och ger hjälp. I samma stund kommer en annan pojke fram och ber om hjälp, hon ger 

honom företräde, trots att det egentligen var flickans tur. Därefter får flickan hjälp. 
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Under lektionen går läraren fram till en flicka som jobbat mycket självständigt under 

lektionen, men ändå kallat på hjälp. Flickan har fått vänta en lång stund och hunnit tappa 

koncentrationen, när läraren kommit fram till henne. Hon frågar flickan med ett lättsamt 

uttryck ”Vad gör du fröken” Läraren går vidare till en pojke och kommer åter tillbaka och 

”pushar” på flickan att jobba på. 

De flesta av tillsägelserna är tilldelade pojkar och kan handla om att de ska sitta still, gå 

tillbaka till sin plats, måste prata tystare med varandra eller inte prata alls, för att skapa 

arbetsro i klassrummet. En pojke frågar om han får dricka vatten. Svaret från läraren blir 

”Nej” En kort stund efter reser sig en flicka upp utan att fråga först och går och dricker vatten. 

Läraren noterar händelsen, men säger inget. När läraren går runt i klassrummet ger hon 

eleverna positiv respons på att de arbetar flitigt med exempelvis matematiktalen. Hon 

berömmer med ord som ”Jättebra! Vad duktig du är”. I slutet på en lektion säger hon till 

samtliga elever ”Ni har varit jätteduktiga” med ett neutralt tonläge.  

En flicka och en pojke som sitter tillsammans är under lektionerna på förmiddagen mer 

pratsamma. De får en rad tillrättavisningar som ”Ni har inte tid att sitta och babbla” och till 

slut får pojken gå till en annan plats och arbeta vidare. Flickan vill gå, men får stanna kvar. 

Läraren berättar att ”Nu var det … tur att flytta sig”. 
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6. Analys 

Syftet med arbetet har varit att undersöka om vi kunde finna förändringar i hur pedagoger i 

dagens skola bemöter flickor och pojkar, jämfört med vad tidigare svensk forskning kommit 

fram till. Vår frågeställning är hur lärare bemöter flickor och pojkar vid lärarledda aktiviteter. 

I denna del kommer vi att analysera vårt resultat och återkoppla till tidigare forskning och de 

teorier vi lyft fram tidigare i arbetet. Analysdelen avslutas med en sammanfattning av 

resultatet. 

6.1 Forskningsanalys 

Lärarstyrda samlingsstunder gynnar pojkarna, därför att de får mer utrymme och blir mer 

bekräftade av pedagogerna (Odelfors 1996, Månsson 2000, Wahlström 2003). Vid 

observationerna kunde vi inte finna några likheter med vad dessa forskare kommit fram till. I 

resultatet framkommer att nästan samtliga lärare har en medvetenhet om att alla barn skall få 

komma fram och bli sedda och att få möjlighet att prata. Ett undantag är att tre av lärarna 

tilldelat pojkar uppgifter vid samlingen. Vi vet inte om detta var en spontan handling från 

läraren eller om att det var pojkarnas tur att utföra uppgiften.  

Observationerna visar att pojkarna gärna tar ordet själva och pratar rätt ut i luften. Vid något 

tillfälle har vi även kunnat se dessa mönster hos någon flicka, men det är inte något som är 

vanligt förekommande. Lärarna uppvisar olikheter i bemötandet av dessa situationer. 

Exempelvis var lärare A mycket bestämd med att eleverna skulle räcka upp handen när de 

ville säga något. Hon uppmärksammande inte pojkarna när de utförde denna handling, men 

vid ett tillfälle lät hon en flicka tala fast hon inte räckt upp handen.  

Wahlström (2003), Einarsson & Hultman (1984) skriver att pojkar har en tendens att avbryta 

läraren och de ges tillåtelse till det vid olika tillfällen. Resultatet av observationerna visade på 

ett blandat förhållningssätt från lärarna kring sådana händelser. Vi uppfattade att nästan 

samtiga lärare strävade efter att eleverna skulle försöka följa ”klassens regler” exempelvis att 

räcka upp handen, lära sig att vänta på sin tur och att inte avbryta pågående samtal. 

Vi kan inte finna några större förändringar beträffande att flickgrupperna tar för sig mer, utan 

majoriteten av flickorna sitter lugnt och stilla och arbetar. Flickor förväntas vara mer 

tålmodiga, lugna och vänta på sin tur (Wahlström 2003, Einarsson & Hultman 1994, Månsson 

2000).  
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Dessa forskare hävdar att flickor agerar som hjälpfröknar. Under observationerna har vi inte 

kunnat urskilja några tendenser till att läraren uppmuntrar flickor att agera på detta sätt. Vid 

ett tillfälle sa lärare B till flickorna att hjälpa varandra.  

En intressant skillnad vi noterade var vid lärare C´s enskilda pojk- och flickgrupper, där 

flickorna vid den könsblandade lektionen, satt lugnt och stilla och arbetade vid sina platser. På 

den enskilda lektionen uppvisade flickorna ett helt annat rörelsemönster, då de tydligt visade 

att de tog mer plats. Kärrby (1987) menar att en orsak till detta är att flickor är mer 

anpassningsbara i olika situationer än pojkar. 

Flera av forskarna skriver att lärarna fostrar flickor till kollektivister, genom att behandla dem 

som grupp och pojkar till individualister, genom att tilltala dem som ni. Vi har kunnat urskilja 

detta vid enstaka tillfällen, men i det stora hela tilltalar lärarna flickorna vid namn och inte 

som grupp. Vi har heller inte funnit några likheter med vad Einarsson & Hultman (1984) 

påvisar om att vuxna tilltalar flickor och pojkar med olika tonfall, där pojkar får ett mer 

hårdare bemötande och flickor ett mer mjukt bemötande. Vi har funnit att det finns ett likartat 

bemötande hos pedagogerna, mot både flickor och pojkar. Däremot fann vi en märkbar 

skillnad när lärare C undervisade i den enskilda pojkgruppen. Här hon hade ett lugnare, 

viskande och lägre tonfall. I den enskilda flickgruppen hade hon ett mera neutralt och lugnt 

tonfall i samtalen med flickorna.  

Samtliga lärare ger pojkarna fler tillrättavisningar, som att de skall fortsätta arbeta, prata med 

ett lägre tonfall, sitta still och så vidare, än vad flickorna fick. Detta kan vi koppla samman 

med vad Öhrn (1990) skriver om att pojkar tilldelas fler tillsägelser än flickor, Öhrn menar 

vidare att flickor inte kan ta en hård tillrättavisning. Einarsson och Hultman (1984) i likhet 

med Öhrn (1990) menar att det också finns skillnader i hur lärare tillrättavisar pojkar och 

flickor. Pojkarna får kortare kommandon och flickorna får ett mjukare bemötande av 

pedagogen. Vi kunde inte finna några sådana skillnader i pedagogernas tonläge och typ av 

tillsägelser, utan vid dessa har de flesta av lärarna en neutral och lugn röst mot sina elever.  

När det gäller hur lärarna uppmärksammar pojkar och flickor i klassrummet, kan vi konstatera 

att flera av dem ger pojkarna mer uppmärksamhet, då pojkarna gör sig hörda och vill ha mer 

hjälp. I resultatet framgår att lärarna går fram till pojkarna och följer upp hur det går för dem i 

arbetet, utan att de bett om hjälp. Månsson (2000) anser att detta bidrar till en förstärkning av 

pojkars position och att de får mer individuell uppmärksamhet. 
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Genomgående för observationerna är att pojkarna ville ha mer uppmärksamhet och oftast vid 

hjälpsituationer. Vid några tillfällen kunde vi urskilja att två av lärarna gav pojkarna företräde 

när en flicka önskade hjälp och stod på tur och så vidare. Detta är något som även Einarsson 

& Hultman (1984) kom fram till i sin studie. De menar vidare att en sådan situation kan 

härledas till att lärare ser pojkarna som i mer behov av hjälp. Kärrby (1987) menar också att 

pojkarna får mer uppmärksamhet därför att de är mer krävande i att påkalla hjälp och får i 

samband med detta mer bekräftelse. I de andra observationerna visade lärarna på en mer 

jämbördig turordning mellan pojkar och flickor i hjälpsituationer. Här kan vi dra paralleller 

till vad Berit Ås skriver om osynliggörandet, det vill säga det faktum, att den som tar mest 

plats få gå före och att de andra får stå åt sidan. Pojkarna blir tilldelade makt. Detta kan också 

kopplas till vad Månsson (2000) menar att pojkar ges en tro att de har ett större värde än 

flickor. 

Einarsson och Hultman (1984) skriver att läraren ger extra uppmuntrande kommentarer och 

beröm till flickorna. Vi kan inte finna några likheter i våra observationer med vad de har 

kommit fram till i sin studie. Vid samtliga observationer har lärarna gett eleverna positiv 

uppmärksamhet av likartat slag. 

Månsson (2000) skriver att pedagoger har mer kroppslig kontakt med pojkar än med flickor. I 

resultatet av observationerna visade det sig att hälften av lärarna handlade på ett likartat sätt. 

Lärare A och C har ett likvärdigt bemötande mot flickorna och pojkarna vad gäller fysisk 

kontakt. De skapar närhet med eleverna genom att stå bredvid, luta sig ner i deras nivå och 

söka ögonkontakt. Dock är den kroppsliga kontakten inte ofta förekommande. Hos de två 

andra lärarna kunde vi se att de skapade fysisk kontakt genom att exempelvis vid 

hjälpsituationer och tillrättavisningar om ”att sitta still” och så vidare, lägga armen om 

pojkarna eller klappa på axeln. Kärrby (1987) menar att pedagoger är mera empatiska mot 

pojkar genom att exempelvis trösta dem lite extra. Vi kunde inte se några tydliga tecken på 

detta, förutom att två av pedagogerna visade på mer fysisk omsorg i mötet med pojkarna.   

6.2 Teorianalys 

I den teoretiska bakgrunden visar vi på hur maktförhållanden påverkar och formar människor 

i samhället. Lärares handlingar inverkar på pojkar och flickors uppfattningar om vad som 

exempelvis anses vara tillåtet och inte för vardera könet. Som vi tidigare skrivit bemöter 

lärarna eleverna på olika sätt vid olika situationer. Både Hirdman (2001) och Harding (1986) 

skriver om de föreställningar och erfarenheter människor har och bär med sig. Båda skriver 



 28

om ett isärhållande mellan kvinnor och män, där de ses som varandras motsatser, samt att det 

manliga uppfattas som överordnat det kvinnliga. Harding (1986) skriver vidare att genus 

påverkar våra handlingar och hur vi tänker. I klassrummen uppkom situationer, där pojkarna 

påkallade lärarnas uppmärksamhet och där flickorna satt lugnt och stilla vid sina platser och 

arbetade. Här kan vi finna likheter med vad Harding (1986) menar är individuellt genus, 

nämligen att pojkar och flickor identifierar sig, med de föreställningar om hur en pojke eller 

flicka förväntas eller skall uppföra sig. Några av lärarnas bemötande överensstämmer med 

vad Harding (1986) skriver om strukturellt genus, då de visade på att en medveten handling, 

genom att motverka traditionella könsmönster och främja jämställdhet.  

Två av lärarna gav pojkarna lite mer bekräftelse, såsom fysisk kontakt, kontrollerar hur det 

gick för dem, uppföljande samtalen och så vidare. Detta kan kopplas samman med Hardings 

teori om symboliskt genus, där läraren eventuellt har en föreställning om att pojkar behöver 

mer hjälp och därför får de mer tid och uppmärksamhet. Här ser vi paralleller med vad 

Hirdman (2001) och Harding (1986) Gens (2002) säger nämligen att det manliga könet ges 

företräde och mer makt. Gens framhåller även att vår syn på kön påverkar våra handlingar 

6.3 Har lärares bemötande förändrats över tid? 

Vi kan se att det finns likheter och olikheter i lärarnas bemötande av flickor och pojkar. 

Sammanfattningsvis kan vi av vår undersökning dra slutsatsen att det ändå har skett vissa 

förändringar i pedagogers bemötande av de båda könen.  

• I samlingsstunden har samtliga lärare en strävan efter att alla barn skall få komma till 

tals och bli sedda. 

• Hälften av lärarna visar på att de inte tillåter att pojkar får ta utrymme, exempelvis i att 

de tar ordet själva och pratar rätt ut i luften. 

• Fenomenet hjälpfröknar förekommer inte i klassrummet och uppmuntras inte av 

lärarna. 

• Lärarna tilltalar pojkar och flickor på ett likartat sätt. Inga tydliga tecken framkommer 

på att lärarna fostrar eleverna till kollektivister (flickor) respektive individualister 

(pojkar). 
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• Tonfallet hos lärarna år överlag neutralt och mjukt mot samtliga elever. Inga olikheter 

mot de olika könen har uppvisats förutom vid könsuppdelade grupper, då en av lärarna 

visade på ett annorlunda tonfall gentemot flickor (mer neutralt) pojkar 

(viskande/lugnt). 

• Lärarna ger likartade former av beröm och uppmuntran till både flickor och pojkar. 

• Hälften av lärarna uppvisar ingen direkt skillnad när det gäller den fysiska kontakten 

med eleverna.  

• En av lärarna delar upp flickor och pojkar i separata grupper. Vår tolkning är att 

läraren gör en kompensatorisk lösning, då de enskilda pojk - och flickgrupperna 

behöver stärkas på olika sätt, exempelvis vad gäller självförtroende och att utvidga 

elevernas syn på sig själva. 
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7 Diskussion 

I denna del följer en reflektion över val av teori och metod i vår studie. Kapitlet avslutas med 

en reflektion kring resultatet och tankar om fortsatt forskning. 

Vi upplevde att genomförandet av observationerna var svårt och krävande. När vi skulle 

genomföra vår första observation trodde vi att vi förberett oss väl, men frågor uppkom, 

tillexempel om vår placering i klassrummet, hur pedagogen upplevde vår närvaro, hur mycket 

underlag behövde vi och så vidare. För oss hade det varit till god hjälp, om vi utfört en 

pilotstudie innan vi gav oss ut i verkligheten, och det skulle eventuellt ha ökat vår studies 

reliabilitet och validitet. Vi upplevde att den första observationen (trots vår osäkerhet i den) 

gav oss tillräckligt med underlag för att kunna räknas med i resultatet. Repstad (1998/2007) 

påvisar vikten av att forskaren bör vara mycket förberedd inför utförandet av observationer. 

I arbetets teoridel skriver vi om Berit Ås teori om osynliggörande. Vi upplevde en svårighet 

med bedömningen av lärarens osynliggörande mot eleverna vid observationerna. Vad vi 

menar är att det kan vara svårt att veta orsaken till varför en lärare osynliggör en elev. Är det 

för att eleven måste öva sig på att lyssna till sina kamrater eller måste träna sig på att räcka 

upp handen eller är det så att eleven faktiskt sällan får ordet av läraren. En annan faktor kan 

vara att eleven blir ”bortglömd” då möjligen lärarens tid blir otillräcklig, exempelvis för att 

elevantalet är stort i gruppen. Vid dessa situationer vet vi inte orsakerna till lärarnas 

handlande, utan vi kan endast spekulera kring dem. Vi tycker att det har varit mycket 

intressant att se och fundera över detta fenomen. Vi har tidigare i arbetet skrivit om att vi ville 

se vad lärarna faktiskt gör och inte vad de tror sig göra. Så här i efterhand hade det varit oss 

till fördel om vi haft en kort samtalsstund med lärarna rörande exempelvis frågetecken som 

uppkommit under observationen.  

I diskussion kring teorival föll det sig naturligt att välja genusteorier, då vi avsåg att studera 

bemötande ur ett genusperspektiv. Vårt val av teori har hjälp oss att förstå hur viktigt det är att 

fundera över den genusordning som finns i samhället. Till en början kändes de svårbegripliga 

och överskådliga. Vi kände att vi hade svårt att få ”grepp” om vad de egentligen innebar. 

Under arbetes gång, har vi fått en ökad insikt i hur teorierna kommer till uttryck, i exempelvis 

skolans vardag och i samhället. Hade vi inte haft teorierna till hjälp, tror vi inte att vi fått den 

kunskap och förståelse för hur människors värderingar och handlande påverkas av den 

maktordning som råder i samhället.  



 31

I vår studie var urvalsgruppen för observationerna lärare examinerade under Lpo 94. Lärarna 

vi observerade, undervisade i åldersblandade klasser/grupper och de hade vid några tillfällen 

uppdelad undervisning mellan flickor och pojkar. Så här i efterhand tror vi att det hade varit 

en bättre förutsättning för vår studie, om vi strävat efter att båda könen samtidigt funnits med i 

klassrummet. Att så inte skedde medförde svårigheter för oss, då vi inte kunde se lärarens 

bemötande samtidigt med båda könen. Vi upplever att mer observationstid och en 

kompletterande intervju hade behövts hos varje lärare. Det hade lyft fram studien mera och 

resultatet skulle ha fått mera tyngd och blivit mer rättvisande. Det hade också ökat 

reliabiliteten och validiteten vilket även Eliasson (2006) belyser. Vi är medvetna om att vårt 

syfte hade behövts justerats, om vi hade gjort intervjuer.  

En annan begränsning i undersökningen var att vi endast observerade kvinnliga lärare. Om 

observationer av både kvinnliga och mannliga lärare genomförts, hade resultatet eventuellt 

sett annorlunda ut. Vi har även funderat kring vårt val av fältanteckningar istället för 

videokamera. Möjligen kan relevant information ha gått till spillo, exempelvis i 

dialogsituationer, samt i de icke verbala budskapen.  

7.1 Slutsats och förslag till vidare forskning 

I vårt resultat framgår det att vi funnit förändringar i pedagogers bemötande mot flickor och 

pojkar, i jämförelse med vad den tidigare forskningen påvisat. Vi har funnit tecken på att 

genussystemet kan vara på gång att förändras. Samhälleliga förändringar och människors 

normer är något som tar lång tid att omskapa. Tidigare genusforskning från förskola och skola 

i Sverige, visar att pedagogerna bär med sig föreställningar om hur flickor och pojkar 

förväntas vara. Hirdman (2001) skriver att detta inte är ett ovanligt förekommande fenomen, 

därför att människor föds in ett genussystem, där kvinnligt och manligt redan är förutbestämt.  

SOU 2004:115 påvisar att pedagoger bör vara medvetna om att det finns en genusordning i 

samhället, vilket gjorts tydligt i läroplanerna som anger att skolan och förskolan ska verka för 

att motverka traditionella könsroller. Tidigare forskning lyfter fram att förskolor och skolor, i 

flera fall, tror sig arbeta medvetet med jämställdhet men i stället har det visat sig att 

pedagogerna förstärkt könsmönstren och könsrollerna hos barnen. Vad kan detta bero på? Ett 

sannolikt svar på frågan kan vara, att en omedvetenhet och brist på kunskap finns hos 

pedagoger när det gäller att arbeta med genusfrågor. Ett exempel är att pedagogerna förstärker 

flickornas position, genom att de förväntas agera och uppföra sig enligt de normer om vad 
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som anses vara normalt för en flicka. Parallellt med detta får och tar pojkarna att större plats 

vid exempelvis olika situationer i ett klassrum. En koppling till att mannen ses som norm och 

överordnad i samhället, kan tydligt härledas till situationer som ovan. Vi upplever att 

läroplanens uppdrag inte konkretiserar hur pedagoger i verksamheterna skall utföra arbetet 

med att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Vi anser att det är viktigt att 

pedagoger i dag reflekterar över hur de ska lyfta fram läroplanens intentioner om att verka för 

jämställdhet mellan flickor och pojkar. Vi har kommit fram till att det är viktigt att pedagoger 

reflekterar över hur de arbetar och bemöter elever, för att inte förstärka traditionella 

könsmönster.  

I dagens lärarutbildning läggs inte vikt på exempelvis barns kognitiva och emotionella 

utveckling. Den riktar sig mot ett mera sociokulturellt perspektiv där de blivande lärarna får 

kunskap om att barn har med sig olika erfarenheter och förutsättningar och de utvecklas i 

individuell takt efter dessa faktorer. Blivande lärare får kunskap om att varje elev ska mötas 

efter behov och förutsättningar. Av vår fältstudie framgår att några av de lärare som 

examinerats under Lpo 94, har ett medvetet förhållningssätt i bemötandet av flickor och 

pojkar. De visar på ett förhållningssätt i att möta elever som människor och inte utifrån deras 

respektive kön. Vad betyder det här i framtiden för flickor och pojkar i skolan? Vi kan se att 

lärares bemötande kan leda till en utveckling i förändringsarbetet, i deras syn på genus. 

Pedagogens bemötande av flickor och pojkar är av stor betydelse, då det skapar grund för hur 

barns synsätt utvecklas när det gäller hur de ser på sig själva och andra individer i sin 

omgivning.  En förändrad förväntning från pedagogerna på sig själva och på barnen, bidrar till 

en förändring av elevers framtida syn på sig själva och sina medmänniskor. 

Under arbetets gång med studien, har många olika tankar väckts hos oss. Något som skulle 

vara intressant att undersöka vidare är hur lärare ser på genus och hur de arbetar med 

jämställdhet i skolan och förskolan, utifrån läroplanens intentioner. Det skulle även ha varit 

intressant att se om lärares kön, har betydelse i bemötandet av flickor och pojkar. Intervjuer 

med både kvinnliga och manliga lärare om deras uppfattningar om genus, pojkar och flickor 

skulle ha varit en utvecklande aspekt att lyfta fram. Vidare skulle också elevernas 

uppfattningar om hur de bemötts av lärare varit intressant att undersöka. En intressant fråga vi 

ställt oss idag rörande detta är också - Kan en genusmedveten pedagogik färgas av synen på 

kunskap? 
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Avslutningsvis vill vi som blivande lärare i skolans tidigare år och i förskolan framhålla att vi 

kommer att ta med oss den kunskap vi förvärvat genom det här arbetet. En övertygelse finns 

om att vi kommer att ha nytta av denna fördjupade kunskap, när vi inom snar framtid skall 

möta flickor och pojkar, ute i de olika verksamheterna. 
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