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Sammandrag 
 

Det här arbetet handlar om lärares bemötande av elever. 
Syftet med undersökningen är att undersöka om eleverna i 
årskurs 7, 8 och 9 uppfattar att lärare bemöter eleverna olika 
beroende på elevernas könstillhörighet. Vidare är även syftet 
att undersöka hur eventuella skillnader yttrar sig. 
Elevenkäter delas ut. Uppsatsen bygger på en litteraturstudie 
för att därigenom få fram tidigare forskning som ska ligga 
till grund för vår undersökning. Den bygger även på 
kvantitativa studier där 144 enkäter kommer att delas ut till 
två olika skolor i årskurserna 7, 8 och 9 i totalt 6 klasser. Vi 
undersöker bemötandet ur ett elevperspektiv, även uppdelat 
på kön och bortser således från lärarperspektivet då det har 
varit svårt att undersöka något som är dolt och speciellt av 
dem som döljer det. Slutsatsen med undersökningen är att 
eleverna uppfattar att den dubbla dolda läroplanen existerar 
även om den inte förekommer i lika vid utsträckning som 
tidigare forskning påvisar. 
 
Nyckelord: Jämställdhet, elevperspektiv, könstillhörighet, 
bemötande, den dubbla dolda läroplanen 
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1. Inledning 
 
Skolan har en viktig uppgift att förankra de grundläggande värden som samhällslivet baseras på. 
Alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män är exempel på 
grundläggande värderingar som skolan har ett ansvar att förmedla till eleverna (Lpo 94, s. 3).  
Hos skolan ligger även ett ansvar att aktivt motverka traditionella könsmönster. Hur eleverna 
bemöts i skolan och förväntningar och vilka krav som ställs på dem bidrar till att skapa en 
uppfattning hos eleverna om vad som är manligt och kvinnligt (Lpo 94, s. 4). 
 

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. Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge 

utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 

oberoende av könstillhörighet. (Lpo94, s. 4)  

 
Genusforskning är något som bedrivits länge och området är komplext. Det finns mycket 
forskning inom det här området. Hur elever bemöts från tidiga åldrar upp till gymnasiet i 
klassrumssituationer är ett område som det forskats mycket kring.  
 
Vi har kommit i kontakt med den så kallade dubbla dolda läroplanen genom praktisk erfarenhet 
ute på skolor genom att ett antal elever kom fram till oss och uttryckte ett kollektivt missnöje 
över att en av deras lärare behandlade eleverna i klassen olika beroende på om de var flicka eller 
pojke. Pojkarna, som var med och beklagade sig, tyckte att om de gjorde något fel i klassrummet 
fick de mycket mer skäll och uppläxning än flickorna och ansåg samtidigt att om flickorna 
gjorde samma fel fick de inte lika stränga tillrättavisningar.  Flickorna å andra sidan tyckte att när 
läraren blev irriterad på de ”bråkiga” eleverna i klassen sade läraren till den ”bråkiga” eleven 
att sätta sig bredvid en av de tysta och snälla flickorna.  
 
Vi har även kommit i kontakt med den dubbla dolda läroplanen genom en av delkurserna, 
språksociologi, i svenska 61-80 poäng på lärarprogrammet, då den dolda läroplanen samt den 
dubbla dolda läroplanen (se avsnitt 2.4.) sattes i fokus och då väcktes vårt intresse kring att 
undersöka elevernas situation i skolan.  
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1.1. Disposition 
 
För att kunna förstå helheten med vårt examensarbete har vi valt att lägga upp det enligt följande: 
i avsnitt 2. Teoretisk bakgrund, kommer vi att behandla tidigare forskning om pojkar och 
flickor. Bland annat kommer Einarsson och Hultmans undersökning om flickor och pojkar i de 
tidiga åren i skolan att tas upp. Vidare kommer vi att förklara begreppen jämställdhet och 
jämlikhet samt genus och kön. Begreppen är av betydelse i vårt examensarbete eftersom skolan 
arbetar ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi kommer även att redogöra för vad det står i Sveriges 
rikes lag samt Skollagen gällande jämställdhet mellan kvinnor och män. Under avsnitt 2.4. Vad 
händer i klassrummet? kommer vi att behandla den dolda läroplanen, den dubbla dolda 
läroplanen samt den officiella läroplanen.  Likaså kommer vi att behandla Lpo 94 och Lgr 80 för 
att studera om det finns skillnader i de båda läroplanerna ur ett genusperspektiv. Sist i vår 
teoretiska bakgrund kommer vi att specificera vårt syfte och vår frågeställning. Anledningen till 
att vi har valt att lägga syfte och problemformulering här är att problemformuleringen i vårt 
examensarbete utgår ifrån vår teoretiska bakgrund.  
 
Under avsnitt 3. Metod kommer vi att redogöra för det urval vi har använt oss av samt material, 
procedur, elevenkät samt styrkor och svagheter. Vidare kommer vi att redogöra för vårt resultat 
under avsnitt 4. I avsnitt 5 kommer vi att analysera resultatet, vilket kommer att göras utan våra 
egna värderingar, tolkningar och reflektioner. I avsnitt 6 redovisas diskussionen utifrån våra egna 
tolkningar och tankar. Slutsatserna kring uppsatsen redovisas slutledningsvis i avsnitt 7. 
Avslutning. 
 
Vi har från början till slut varit lika delaktiga i arbetet. Vi har arbetat tillsammans hela tiden. Allt 
som skrivs i arbetet delar vi uppfattning om.  
 
 
1.2. Avgränsningar 
 
Vi har valt att undersöka huruvida elever i skolan uppfattar att de blir behandlade lika eller olika 
av lärare utifrån deras könstillhörighet. Det är svårt att undersöka något som är dolt, dessutom av 
dem som döljer det, i detta fall lärarna. I och med detta beslutade vi oss för att fokusera på 
elevernas uppfattning om huruvida lärares bemötande skiljer sig beroende på elevernas 
könstillhörighet. Av den orsaken kommer vi inte att undersöka, eller redogöra för, något 
lärarperspektiv. Vi har även begränsat vår undersökning till senare delen av grundskolan vilket 
innebär årskurs 7, 8 och 9. Vi har således inte utfört någon undersökning av elever på lågstadiet, 
mellanstadiet eller gymnasiet, utan koncentrerar oss på senare delen av grundskolan, då vi endast 
har funnit en undersökning gjord i det stadiet. 



3 

2. Teoretisk bakgrund 
 
I det här avsnittet redogörs för Tidigare forskning om pojkar och flickor, Jämställdhet 
och Jämlikhet, Styrdokument, Vad händer i klassrummet? samt Lgr 80 och Lpo 94 - ur 
ett genusperspektiv. 
 
 
2.1. Tidigare forskning om pojkar och flickor 
 
Enligt Maria Hedlin (2004, s. 1) är det en vanlig missuppfattning att genus och kön är samma 
sak. Hedlin skriver i Lilla genushäftet (a. st.) att diskussioner kring genus avser människans 
föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt och våra föreställningar kring män 
och kvinnor. Vidare skriver hon även att genus är ett vetenskapligt begrepp och kan endast 
användas om man är införstådd med den vetenskapliga forskning som är inbyggd i begreppet 
genus. Likaså skriver hon att den vanliga könsförståelsen skiljer sig från en genusteoretisk 
förståelse. Kunskap om genus kan inte endast byggas på den vanliga förståelsen av omvärlden 
utan när man erhåller genuskunskap måste man förstå samhället på ett nytt sätt. Vidare skriver 
Hedlin (a. st.) även att det ställs krav på att lärare idag ska integrera genusperspektiv i 
undervisningen och för att kunna det måste läraren tillägna sig den kunskap som krävs och först 
därefter kan läraren se med ett genusperspektiv på sina elever. En av Hedlins (2004, s. 3) 
definitioner av genusforskning är ”problematisering av kön”. 
 
Britt-Marie Thurén (Hedlin 2004, s. 10), den första svenska professorn i genusvetenskap, anser 
att genus som begrepp är viktigt då det markerar något annat än kön. Genom att studera ur 
genusperspektiv studeras hela mänskliga livet och samhället samt så höjer det oss över 
vardagsnivån. Alla genusforskare skiljer emellertid inte på begreppen genus och kön. Några 
använder sig istället av de båda begreppen synonymt. Hedlin (a. st.) skriver att detta kan bero på 
olika faktorer. En hon nämner är att vissa genusforskare anser att det inte finns något enkelt sätt 
att skilja på biologiskt kön och genus.  
 
Förenklat och sammanfattningsvis skiljer sig de båda begreppen kön och genus åt då man kan 
studera ur ett könsperspektiv utan att ha en vetenskaplig grund eller forskningsbaserad kunskap. 
Om man studerar ur ett genusperspektiv måste man ha en djupare kunskap som bygger på 
vetenskap eller forskning.  
 
Redan från födseln har flickor och pojkar olika förväntningar. Flickor har exempelvis ett 
mjukare tonfall och pojkar har ett robustare tonfall vilket leder till särbehandling från vuxna. 
Genom särbehandlingen från vuxna lär de sig att göra avkall på sin självständighet och möter 
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överbeskydd och kontroll. Flickor och pojkar tar eller får då olika elevroller i 
klassrumssituationen (Einarsson & Hultman, 1984, s. 227).  
 
Einarsson & Hultman (1984, s. 60) redovisar resultat från en undersökning gjord på lågstadiet. I 
den här undersökningen har de spelat in enskilda repliker får en lågstadielärare. Dessa repliker 
har de låtit 66 lärare och studerande lyssna på och för att i sin tur låta dem gissa om de trodde att 
lågstadieläraren riktade sig till en pojke eller en flicka. Resultatet från gissningarna, av de 66 
lärarna och studerande, påvisade att det fanns ett samband mellan lärarens röst och elevens 
könstillhörighet.  
 
Odelfors skriver i Förskolan i ett könsperspektiv (1998, s. 12) att svensk forskning inom skola 
och förskola har visat att vuxna bemöter flickor och pojkar på olika sätt. Forskning visar även att 
anpassningen till öppna och dolda regler är olika mellan flickor och pojkar. Pojkar hörs och 
syns mest och lärare ger pojkar mer uppmärksamhet.  
 
Odelfors (a. st.) återger även forskning gjord av Kärrby, Korpi  samt Kvalheim som påvisar att 
pojkar ofta bryter mot regler och flickor anpassar sig och agerar som frökens hjälpreda. I en 
rapport skriven av Bergöö & Rösler Rosenberg (1986) pekar resultaten på att flickor anpassar 
sig till de regler som gäller i klassrummet medan pojkar gör allt för att bryta dem. Resultaten 
påvisar även att flickor får läsa högt oftare än pojkar, så kallade reproduktiva uppgifter, och 
pojkar bullrar och bråkar (Odelfors 1998, s. 12-13).  
 
Odelfors (1998, s. 13) nämner även att skolundersökningar enhälligt pekar på att pojkar pratar 
dubbelt så mycket som flickor. Helmadotter (a. st.) redovisar resultat från en undersökning 
gjord på fritidshem som visar att kraven tycks vara högre på flickor än på pojkar. Pojkar tar sig 
friheter utan att be om lov och deras handlingar får sällan påföljder medan flickorna, som ofta 
frågar om lov, får ett nej. Helmadotters (a. st.) undersökning visar att pojkar oftare bryter mot 
reglerna och även bestraffas hårdare. Kärrby (1987) hävdar att pojkar dominerar och flickor är 
mer passiva i deltidsförskola, pojkar får mest uppmärksamhet och flickor är välanpassade. 
Studien visar också att flickor och pojkar i deltidsförskola har ett likartat mönster som flickor 
och pojkar i skolan (Odelfors 1998, s. 14). 
 
Jorun Gulbrandsen har i Är skolan till för Karin eller Erik? (1994, s. 7) dokumenterat många av 
sina erfarenheter som lärare. Hon har hållit föredrag och träffat många lärare och förskolelärare 
som arbetar för att flickor ska få sin rättmätiga plats. Gulbrandsen ställer frågor såsom: 

 
Visste du att: 
• flickor ofta får betydligt mindre undervisning i klassrummet än pojkar? 
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• flickor på dagis, i förskolan och i skolan används som stötdämpare mellan bråkiga 
pojkar? 

• vuxna ofta pratar barnsligare till flickor än till pojkar? 
• flickor tilldelas de billigaste lekarna? 
• 2/3 av alla extraresurser i skolan och på dagis tilldelas pojkarna? 
• lärare ofta berömmer flickor för deras vackra böcker, medan pojkarna oftare får 

kommentarer om det som de kunskapsmässigt presterat? (Gulbrandsen, 1994, s. 7) 
 
Gulbrandsen (a.st. s.7-14) försöker besvara varför det förhåller sig på detta sätt. Hon beskriver 
att flickor agerar stötdämpare mellan bråkiga pojkar men att de också kan användas som 
stödlärare och organisera olika arbeten. Hon ställer sig frågande till hur detta fungerar och 
reflekterar över om detta i sin tur inte innebär att det hela tiden är samma elever som lär sig att ta 
ansvar. I Lpo 94 beskrivs under Mål att sträva mot (s. 8) att varje elev ska lära sig arbeta 
självständigt men även tillsammans med andra. I Lpo 94 kan man under Skolans uppdrag (s. 6) 
även läsa att skolan ska arbeta för att eleven ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar.  
 
Gulbrandsen (1994, s. 17) beskriver vidare hur hon i sitt arbete hade kollegor som började 
studera socialpedagogik. I kollegornas fördjupning inom socialpedagogik fick de lära sig att alla 
lärare oavsett kön i genomsnitt ägnar 2/3 av tiden åt pojkarna. Gulbrandsen (1994, s. 17-18) 
beskriver hur hon skakade av sig informationen och tyckte att sådana lärare borde byta yrke. En 
av kollegerna skulle därefter observera Gulbrandsen. Kollegan observerade Gulbrandsen och 
varje gång hon gav en fråga till en pojke markerades det och varje gång hon gav en fråga till en 
flicka markerades det. När kollegan för tredje gången visade upp ett observationsschema där 
Gulbrandsen givit pojkarna fler frågor än flickorna gav sig Gulbrandsen och insåg att hon gav 
pojkarna mer engelskundervisning än flickorna. Vidare skulle kollegan försöka undersöka 
varför det blev så och det visade sig att pojkarna ofta tog hennes uppmärksamhet och att hon lät 
det ske. 
 
På 1970-talet började intresset i Sverige för genusfrågor i utbildningen, detta jämsides med att 
antalet kvinnor som gick på universitet ökade. Arnesen (ref. I Weiner & Berge, 2001, s. 80) 
rapporterar att i Sverige och i övriga Norden på 1970- och 1980-talen fokuserades den 
huvudsakliga forskningen på genus och jämlikhet och angående könsskillnader fokuserades 
bland annat prestation, valmönster och motivation. Under den här tiden betonades även hur 
pojkarna lade beslag på lärarnas uppmärksamhet samt hur flickorna försummades i relation till 
pojkarnas dominerande ställning (a.st. s. 80). 
 
I Flickorna & pojkarna, nio samtal om könets betydelse (Nordahl, 1998, s. 85) beskrivs olika 
samtal med könsforskaren Anne-Mette Kruse. Hon berättar att de pojkar som har problem ofta 
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syns så mycket att det blir omöjligt för läraren att inte hjälpa dem, och på så sätt anser hon även 
att pojkarna är de privilegierade i skolan och inte tvärtom. 
 
Bjerrum Nielsen (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1989, s. 219) genomförde en undersökning av 
flickor på högstadiet och då upptäcktes att en del lärare använde sig av en sarkastisk och kall ton 
till flickorna när de skulle tillrättavisas. Vidare redovisar Nielsen att pojkarna inte utsätts för den 
här påtagligt speciella tonen när de tillrättavisas utan pojkarna erhåller antingen en humoristisk 
eller direkt och arg tillrättavisning. Vidare beskrivs att flickor i klassrummet ofta uppfattas som 
en ”klunga” och inte som en enskild individ vilket däremot pojkarna gör (Bjerrum Nielsen & 
Rudberg, 1989, s. 223). 
 
Rithanders Flickor och pojkar i förskolan. Hjälpfröknar och rebeller (1991, passim) baseras på 
hennes egna erfarenheter och på intervjuer med förskolelärare och andra inom förskola och 
fritidshem. Hon skriver (1991, s. 30-31) att förskolepersonal berättar om hur pojkars oro eller 
bråk stör samlingar. I ett försök att dämpa oron byter man till ett ämne som möjligtvis intresserar 
den orolige. Ytterligare försök att dämpa oron kan göras genom att ställa många frågor till 
pojken. Även uppmaningar om att han ska sitta stilla eller inte avbryta ges till eleven som stör. 
Den elev som stör blir central i samlingen, fröken säger hans namn och de andra eleverna tittar 
på honom vilket leder till att all energi riktas mot pojken som stör. Flickorna får oftast biroller 
eftersom de i regel är lugnare. På så sätt får de lugna barnen aldrig ordet eller också blir de 
avbrutna. Pojkar hörs ofta mer än flickor, vanligtvis är det pojkar som ropar svaret rakt ut i luften 
och oftast är det flickor som sitter med handen uppsträckt och väntar på sin tur. 
 
Även Gulbrandsen (1994, s. 17-18) beskriver hur pojkar pratar rakt ut i klassen utan att bli 
tilldelade ordet. Flickorna däremot sitter tålmodiga och väntar på sin tur och när det äntligen blir 
deras tur blir de ofta avbrutna av någon som ropar svaret rakt ut i klassen. 
 
I Godmorgon pojkar och flickor. Om språk och kön i skolan (1984, s. 105) beskriver Einarsson 
& Hultman en inspelning där de har tittat på replikskifte i klassrummet. Av 83 replikskiften har 
flickorna svarat för 37 och således har pojkarna svarat för 46. Flickorna räcker upp handen 
medan pojkarna oftast får frågan direkt av läraren i ett försök, av läraren, att få med dessa pojkar 
i undervisningen så att de inte ska sysselsätta sig med annat under undervisning. Flickorna får 
ofta upprepa sina svar då de antingen talar för tyst eller för att läraren tycker att svaret är så bra 
så att det tål att upprepas så att alla ska få höra.  
 
Einarsson & Hultman (1984, s. 105-106) skriver att i en undersökning de har gjort på lågstadiet 
har flickorna, som svarar såsom läraren förväntar sig, färre repliker i sitt replikskifte än pojkarna 
som svarar på ett sådant sätt som läraren inte förväntar sig. Då ställer läraren frågor i ett försök 
att få dem att komma på ett bättre svar, vilket i sin tur leder till att de får fler repliker. Pojkarna 
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som har sämre skolanpassning får därför mer utrymme i klassrumssituationen än de 
välanpassade flickorna.  
 
Einarsson & Hultman (1984, s. 112-113) redogör för ytterligare en studie gjord på lågstadiet 
om hur flickor och pojkar får ros respektive ris. Deras iakttagelser visar sammanfattningsvis att 
flickorna får ros 16 gånger och pojkarna 10, dessa utdelas för att de löst en uppgift på ett 
tillfredsställande sätt. Pojkarna risas 44 gånger och flickorna 16. Flickornas ris är av relativt mild 
karaktär medan pojkarnas ris är lite blandade, de får ibland milda och ibland korta 
tillrättanvisningar, ibland omfattande och ordentliga utskällningar.  
 
Einarsson & Hultman (1984, s. 205-211) har även genomfört en undersökning på en 
gymnasieskola. Resultatet de redovisar är sammanfattningsvis att flickor intar en mer passiv roll 
på gymnasiet än vad pojkar gör. Flickornas mer passiva roll byggs upp från grundskolan 
eftersom de redan där intar en mer passiv åskådarroll än vad pojkarna gör. Att de har en mer 
passiv roll på grundskolan skapar en nackdel för dessa flickor då det på gymnasiet krävs 
argumenteringsförmåga och självständighet. Pojkarna har större självförtroende i detta redan 
sedan grundskolan vilket i sin tur leder till att pojkarna går in i gymnasiet med större 
självsäkerhet.  
 
Tallberg Broman m.fl. (2002, s. 79) beskriver att kön motsvarar biologiskt kön medan genus 
anger att kön är resultat av uppfostran, idéer och föreställningar. I begreppet genus tillkommer 
även dominans- och underordningsmönster mellan könen vilket inte ingår i begreppet kön. 
Tallberg Broman med flera gör i Likvärdighet i en skola för alla ingen skillnad mellan 
begreppen. Ett problem i skolan är att pojkar och flickor särbehandlas och att medvetenheten 
kring detta inte är så stor. Genusperspektivet innebär att man ansluter sig till teorin om att 
könsskillnader konstrueras socialt och medför att man inte behandlar biologiska skillnader 
såsom man gör om man utgår ifrån ett könsperspektiv (Tallberg Broman m.fl., 2002, s. 79). Vi 
ansluter oss till ett genusperspektiv och kommer således inte att utgå från ett könsperspektiv.  
 
 
2.2. Jämställdhet och jämlikhet 
 
Jämställdhet är ett av de centrala begreppen i Lpo 94 varvid en förklaring av begreppet är av 
betydelse. Likaså förklaras även begreppet jämlikhet då detta är snarlikt jämställdhet. För att 
undvika sammanblandning av dessa begrepp förklaras båda två.  
 
Jämställdhet definieras enligt ordbok på följande sätt:  

Det att vara jämställd särsk. i fråga om kvinna i förh. till man. 

(Norstedts, 2001, s. 511) 
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I På tal om kvinnor och män (2004) beskrivs att ordet jämställdhet i Sverige brukar avgränsas 
till förhållandet mellan kvinnor och män. Med jämställdhet menas att kvinnor och män har:  
 

• lika rättigheter 
• lika skyldigheter  
• lika möjligheter  

(SCB, 2004, s. 1) 
 
Enligt regeringskansliet måste man ta tillvara på allas kunskaper och kompetenser i landet för att 
landet ska kunna utvecklas och växa. Man ska oavsett kön kunna utvecklas inom det området där 
man har bäst utvecklingsmöjlighet (Regeringskansliet, u.å. Jämställdhet). 
 
Jämlikhet definieras enligt en ordbok: 
 

Det att varje person anses vara lika mycket värd som varje annan i pol.  

och vanl. äv. ekon. avseende: 

(Norstedts, 2001, s. 511) 

 
Enligt Statistiska Centralbyrån (2004, s. 1) anspelar jämlikhet på rättvisa förhållanden mellan alla 
grupper och individer i samhället och är därmed ett vidare begrepp än jämställdhet. 
 
 
2.3. Styrdokument 
 
År 1962 respektive 1969 implementerades de två första läroplanerna för grundskolan. I de här 
två läroplanerna fanns inte ordet jämställdhet med utan beskrivs såsom att gamla 
könsrollsmönster skall utmanas. Utmaningen genomfördes genom att ämnet hemkunskap blev 
obligatoriskt och barnkunskap fördes in på schemat, vilka var nya ämnen. År 1969, när den 
andra läroplanen kom, slogs flick- och pojkslöjd samman till endast ett ämne. Vid tidpunkten för 
den andra läroplanen satsades det också stort på att försöka få flickor intresserade av 
naturvetenskap och teknik. Den första målstyrda läroplanen tillämpades år 1980 och vid den här 
tidpunkten introducerades även begreppet jämställdhet. Samtidigt som begreppet jämställdhet 
infördes i den skolpolitiska retoriken försvann uttryckliga krav på att pojkar skulle förändras. 
Kraven på att flickor skulle lära sig att ta för sig på arbetsmarknaden, särskilt inom de yrken som 
ansågs vara manliga, kvarstod (Weiner & Berge, 2001, s. 42-43). 
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I skollagen (1985, ref i SFS 1997:1212, 1 kap, 2 § , tredje stycket) står det bland annat att den 
som arbetar inom skolvärlden ska främja jämställdhet mellan flickor och pojkar. 
Vidare finns det många olika lagar gällande diskriminering av barn och elever. Sveriges lag om 
förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever beskriver att 
huvudmannen för verksamheten, vilken inom skola och omsorg är rektorn på respektive skola, 
ska ombesörja att det finns en likabehandlingsplan att tillgå. Likabehandlingsplanen ska avse att 
bland annat främja barns och elevers lika rättigheter oavsett om det gäller en pojke eller en flicka. 
Även åtgärder ska finnas i likabehandlingsplanen om sådana skulle vara av behov (Svensk 
författningssamling, 2006, ref i SFS 2006:67, 2 §). Vidare framgår det av 9 § att ingen som är 
verksam inom skolan får behandla ett barn eller en elev olika utifrån könstillhörighet (Svensk 
författningssamling, 2006, ref i SFS 2006:67, 6 §). 
 
 
2.4. Vad händer i klassrummet?  
 
Vi anser det av vikt att förklara begreppet den dolda läroplanen då detta är den läroplan som står 
i kontrast till den öppna läroplanen som är politiskt beslutad. Vidare anser vi att då begreppen 
den dolda läroplanen och den dubbla dolda läroplanen är snarlika begrepp, vilket kan skapa 
förvirring för läsaren såväl i den här uppsatsen såsom i en förlängning, finner vi det relevant att 
reda ut dessa två begrepp. 
  
I Lpo 94 kan man läsa att i den öppna läroplanen, den läroplan som är politiskt beslutad, talas det 
om anknytning till elevernas erfarenheter, samarbete och självständighet. I den öppna läroplanen 
talas det om att: 
 

• eleverna ska lära sig att arbeta både självständigt och tillsammans med andra (Lpo 94, s. 
9) 

• undervisningen ska förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet (Lpo 94, s. 5) 
• utbildningen ska med utgångspunkt i bland annat elevernas tidigare erfarenheter främja 

elevernas utveckling och lärande (Lpo 94, s. 4) 
• utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar (Lpo 94, s. 5) 
 

I kontrast till den öppna läroplanen finns den dolda läroplanen. Den dolda läroplanen måste vara 
dold då den inte stämmer överens med den som är politiskt beslutad.  
 

Undervisningens ”ramar” (tid, antal elever, kursavsnitt som ska gås igenom), 

skolan som institution samt skolans funktioner att förvara, sortera och 

socialisera eleverna formar en ”dold” läroplan. Dvs. en uppsättning 
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institutionella krav på eleverna, något som sker ”bakom ryggen” på såväl 

lärare som elever. (Broady 1981, citerad i Einarsson, 2004, s. 333) 

 
Klassrumssituationen och den dolda läroplanen arbetar utifrån att en elev exempelvis ska 
 

• arbeta individuellt 
• vara uppmärksam  
• vänta på sin tur 
• kunna sitta tyst och stilla 
• undertrycka sina egna erfarenheter, tills anvisad tid ges för motsatsen 
• underordna sig lärarens auktoritet (Einarsson 2004, s. 333-334) 

 
Hultman & Einarsson (1984, passim) studerade enstaka klasser under en dag på låg- och 
mellanstadiet. Resultaten de kommit fram till har redovisats i God morgon pojkar och flickor. 
Om språk och kön i skolan. Där har det inte tagits hänsyn till någon annan variabel än kön. 
Deras sammanfattade resultat lyder: 
 
Flickor: 

• är garanter för att lektionsplanen följs 
• fungerar som lärarens speciella hjälpreda 
• får ofta läsa upp lärobokstexter 
• sitter tyst, stilla och hjälper varandra 
• får oftare ifyllnadsfrågor 
• får upprepa svar oftare 
• får inte sina svar behandlade lika utförligt som pojkarna får 
• lockar sällan till skratt, men är en utmärkt publik 

 
 
Pojkar: 

• gör fler utvikningar och ger egna erfarenheter och synpunkter 
• talar mer i ämnena samhällskunskap och matematik än flickor 
• diskuterar om samhällsfrågor på jämställd fot med läraren 
• får mer hjälp med övningsuppgifter och kräver mer än flickor 
• tar ordet i klassrummet oftare på eget initiativ än flickor 
• ställer fler hjälpsökande frågor än flickor 
• får strängare och mer frekventa tillrättavisningar än flickorna 
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Utifrån bland annat dessa iakttagelser formulerade författarna teorin om den dubbla dolda 
läroplanen. Hultman & Einarsson (Einarsson 2004, s. 332-334) har studerat om den dolda 
läroplanen är densamma för flickor och pojkar. Resultatet de kommit fram till baseras delvis på 
skillnaderna redovisade på föregående sida i punktform. De hävdar att pojkar vänjer sig vid att ta 
friheter och flickorna får mindre svängrum. Dessa förhållanden är de som bland annat utgör 
begreppet den dubbla dolda läroplanen. 
 
Einarsson & Hultman skriver i Godmorgon pojkar och flickor. Om språk och kön i skolan 
(1984, s. 77) att det finns två uppsättningar av regler för eleverna i skolan nämligen en för pojkar 
och en för flickor, vilket utgör begreppet den dubbla dolda läroplanen.  
 
Den dolda läroplanen innebär, sammanfattningsvis enligt oss, att de elever som inte kan arbeta 
utifrån kriterierna ovan, på grund av klassbakgrund eller andra sociala och fysiska skillnader, 
utesluts därför från undervisningen. Man kan också säga att den öppna läroplanen säger en sak 
men vad som egentligen sker i klassrummet, som då står i kontrast till den öppna läroplanen, är 
dolt och utgör begreppet den dolda läroplanen. I begreppet den dubbla dolda läroplanen tas den 
dolda läroplanen till ytterligare en dimension där det finns olika regler, bemötande och beteenden 
vad gäller flickor respektive pojkar. 
 
 
2.5. Lgr 80 och Lpo 94- ur ett genusperspektiv 
 
I Lpo 94 (s. 13) står det att lärare ska verka för att både flickor och pojkar ska få lika stort 
inflytande över och utrymme i undervisningen samt att alla elever, oavsett kön, får ett inflytande 
på skolans verksamhet som ökar med stigande ålder och mognad. I Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 
1981, s. 45) beskrivs det under Elevernas ansvar att eleverna bör fördela förtroendeposter jämnt 
mellan flickor och pojkar.  
 
Vidare hävdar Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1981, s. 37) att skolan ska utveckla elevernas förmåga 
att motstå vinklad påverkan, de ska ha en kritiskt analyserande inställning vad gäller exempelvis 
förhållandet överordnad-underordnad och könsroller samt kunna diskutera dessa frågor och 
relatera frågorna till det egna yrkesvalet. Lpo 94 (s. 6) beskriver det etiska perspektivet som ska 
prägla skolans verklighet för att främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.  
 
I Lpo 94 (s. 4) står det vidare att skolan aktivt och medvetet ska främja kvinnors och mäns lika 
rätt och lika möjligheter. I Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1981, s. 36-37) beskrivs att skolan bör 
stimulera eleverna att välja yrke och vuxenroll oberoende av sedvanliga könsrollsföreställningar 
och den bild av könsroller som massmedia ofta förser oss med. Man skriver också att skolan 
därvid också bör uppmärksamma de faktiska skillnader i löne- och arbetsvillkor som ännu bidrar 
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till att konservera könsbundna val. Skolan ska enligt Lpo 94 (s. 15) motverka begränsningar i 
elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön eller social eller kulturell bakgrund. Utöver 
detta står det i Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1981, s. 28) att arbetslivsorienteringen skall liksom 
skolans övriga verksamhet motverka begränsningar som beror på traditionellt könsrolls- och 
statustänkande eller social och kulturell bakgrund, i studie- och yrkesvalet. Den skall inriktas 
mot jämställdhet mellan könen i familj, arbetsliv och samhälle i övrigt. 
 
Det sätt på vilket flickor och pojkar bland annat bemöts och bedöms i skolan bidrar enligt Lpo 
94 (s. 4) till att forma deras uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har 
därmed ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska ge utrymme för eleverna 
att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av kön. I Lgr 80 
(Skolöverstyrelsen, 1981, s. 59-60) står att det är skolans ansvar att göra upp en arbetsplan. I 
den bör finnas en planering för arbete med frågor som berör exempelvis könsroller. En ambition 
med arbetsplanen är att motverka könsbundna val, och i Lpo 94 (s. 17) ligger det under rektorns 
ansvar att jämställdhetsfrågor integreras i undervisningen. 
 
 I Lpo 94 beskrivs under rubriken Grundläggande värden (s. 3) att skolan har en angelägen 
uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt 
samhällsliv vilar på. Skolan skall gestalta och förmedla alla människors lika värden liksom 
jämställdhet mellan kvinnor och män. I Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1981, s. 17) står att samlivet i 
det demokratiska samhället måste utformas av fria och självständiga människor. Skolan skall 
därför verka för jämställdhet mellan kvinnor och män.  
 
Likaså har Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1981, s. 35) könsrollsperspektiv vad gäller tillvalskurser. 
Tillvalskurserna skall vara så inriktade att de inte kan förutses få en sned könsfördelning. Skulle 
detta ändå bli fallet och utökad information inte ger resultat skall kursplanen omarbetas.  
 
I Lgr 80, under Likvärdig utbildning (Skolöverstyrelsen, 1981, s. 14), beskrivs bland annat att 
 

Alla skall, oberoende av kön, geografisk hemvist och sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha tillgång till utbildning i grundskolan. 

Skolöverstyrelsen bör verka för att eleverna grupperas så att en så allsidig 

social sammansättning som möjligt uppnås i klasser och arbetsenheter 
(Skolöverstyrelsen, 1981, s. 14). 

 

Citatet ovan återfinns inte i Lpo 94, men något förändrat finns det idag i skollagen (Skollagen, 
1985, ref i SFS 1997:1212, 1 kap, 2 § , första stycket). 
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Skolan avser även att arbeta utifrån jämställdhet mellan män och kvinnor. I Lpo 94 (s. 3) 
presenteras vikten av jämställdhet under avsnittet Skolans värdegrund och uppdrag. Jämställdhet 
mellan kvinnor och män beskrivs som värden som skolan ska utforma och förmedla till alla inom 
skolvärlden. Vidare får det inte enligt Lpo 94 (a. st.) förekomma någon form av diskriminering på 
grund av könstillhörighet, och om det skulle förekomma ska det motverkas på alla sätt. 
 
 I Lpo 94, under avsnittet En likvärdig utbildning (s. 4), beskrivs i likhet med Lgr 80 
(Skolöverstyrelsen, 1981, s. 37) att skolan ska utveckla alla elevers intresse oavsett kön, motverka 
traditionella könsmönster samt att skolan har ett ansvar gentemot varje enskild elev om hur hans 
eller hennes uppfattning om vad kvinnligt och manligt är. Således får ingen i skolan, enligt Lpo 94 
(s. 3), utsättas för kränkande behandling på grund av bland annat kön.  
 
 
2.6. Syfte och problemformulering 
 
Vi har kommit i kontakt med den dubbla dolda läroplanen (se avsnitt 2.4.) genom att elever 
själva har uttryckt att skillnader i bemötande från lärare existerar och blev då intresserade av att 
undersöka frågan vidare. Vårt syfte med examensarbetet är således att kartlägga elevers 
uppfattning om hur lärare bemöter elever utifrån könstillhörighet. Vi har för avsikt att undersöka 
elevers uppfattning kring huruvida det är någon skillnad på hur pojkar och flickor bemöts i 
skolan. 
 
Målsättningen med arbetet är att öka medvetenheten kring bemötandet av elever utifrån 
könstillhörighet. Om det visar sig att elever uppfattar en skillnad i bemötandet utifrån 
könstillhörighet, av lärare, är vår målsättning att öka kännedomen hos lärare kring ämnet. Vi är av 
uppfattningen att en färsk undersökning kring bemötande utifrån könstillhörighet är viktig för 
praktiserande lärare. Då många lärare eventuellt inte är medvetna om att det förhåller sig på det 
här sättet, vad gäller undervisning och bemötande, anser vi det av vikt att belysa ämnet och 
presentera ett resultat från dags dato i ett försök att få lärare att tänka ur ett genusperspektiv. 
Skolan har ju ett ansvar att motverka traditionella könsmönster, om det visar sig att ett sådant 
finns.  
 
Genom den teoretiska bakgrunden upptäckte vi att forskning kring hur pojkar och flickor 
bemöts i skolan har bedrivits mest i förskolan och grundskolans tidiga åldrar samt gymnasiet, 
och ansåg det därför av vikt att genomföra vår undersökning i grundskolans senare åldrar. För 
att tillföra forskningen något av aktuell betydelse har detta stadium valts.  
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 Problemformulering: 
 

• Uppfattar eleverna att det finns en skillnad i bemötandet från lärare beroende på 
könstillhörighet? I sådana fall: hur ser de eventuella skillnaderna ut och hur märks 
skillnaderna? 
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3. Metod 
 
I detta avsnitt görs en redovisning av urval, material, procedur, elevenkät samt styrkor och 
svagheter. 
 
I undersökningen har kvantitativ metod använts genom enkäter, då de är mest lämpade att 
använda när ett stort antal respondenter deltar i undersökningen. Vi har valt bort observation då 
denna metod inte hade uppfyllt vårt syfte eftersom det är elevernas uppfattning vi har valt att 
undersöka och inte vad som egentligen sker i klassrummet. Vidare hade intervjuer kunnat tjäna 
vårt syfte, men då vi ville ha ett stort antal respondenter för att öka möjligheten till att göra en 
generalisering till den vidare populationen valdes även intervjumetoden bort. Intervjumetoden 
hade på grund av tidsperspektivet inte gett oss möjligheten att använda oss av lika många 
respondenter som genom användandet av en enkät. 
 
 
3.1. Urval 
 
Vad gäller elevenkäterna valdes icke slumpmässiga urval då ett representativt urval med avseende 
på ålder och kön önskades. Respondenterna vad gäller elevenkäten har varit flickor och pojkar i 
årskurs 7, 8 och 9, vilket var avsett. Skolorna där enkätundersökningarna utfördes var två typiska 
skolor i ett medelklassområde. På de båda respektive skolorna fanns placeringslistor i 
klassrummet, men dock inte i alla klasser. På den första skolan där enkäten delades ut fanns 
placeringslistor i två av de tre klasserna på grund av att fri placering inte fungerade då det blev 
rörigt på lektionerna och mycket prat. På den andra skolan fanns placeringslistor i en av 
klasserna och av samma anledning som på den första skolan. Värdegrundsarbete utförs inte i 
någon vid utsträckning på någon av skolorna i de högre åldrarna. Däremot finns i respektive 
klassrum på de båda skolorna en tavla med värdegrundsregler såsom att alla individer skall 
respektera varandra och att man inte får lov att kränka någon.  
 
Då ett större urval ger större sannolikhet för att kunna göra en generalisering till den vidare 
populationen var målet att cirka 150 elever skulle delta i undersökningen (Trost, 2001, s. 36). 
Resultatet blev 144 elever, 69 flickor och 75 pojkar, då alla elever inte var i skolan den dagen då 
enkäten delades ut. Vi eftersträvade en så jämn könsfördelning som möjligt bland 
respondenterna. Deltagandet har skett anonymt då eleverna har instruerats att inte skriva namn 
på enkäten.  
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När enkäten till eleverna utformades användes ett så enkelt språk som möjligt, utan negationer, 
krångliga ord eller ordvändningar. Syfte med ett så enkelt språk som möjligt har varit att få en 
hög grad av reliabilitet (Trost, 2001, s. 61). 
 
 
3.2. Material 
 
I undersökningen används kvantitativa metoder, vilket innebär att man använder sig av enkäter i 
undersökningen. De är mest lämpade att använda när ett stort antal respondenter deltar i 
undersökningen. Enkäter används även vid undersökningar där man är i behov av 
standardiserade data, vilket innebär att man använder sig av identiska frågor där situationen är 
densamma för alla respondenter (Trost, 2001, s. 55). Denscombe (2000, s. 107) anser även att 
enkäter är lämpliga att använda då det inte krävs personlig kontakt. Denscombe (2000, s. 108) 
framställer två olika varianter för hur man kan formulera frågorna som ska finnas i en enkät: 
åsiktsfrågor och faktafrågor. Åsiktsfrågor innebär att man vill få fram respondentens åsikter och 
värderingar, medan faktafrågor inte efterfrågar värderingar utan endast fakta om ämnet som 
undersöks i enkäten. Åsiktsfrågor är den variant som har använts i det här fallet. 
 
 
3.3. Procedur 
 
Nedan kommer proceduren kring elevenkäten att presenteras. Enkätfrågorna har konstruerats 
utifrån den befintliga teoretiska bakgrunden då tidigare forskares undersökningar har varit 
inspiration till utformningen av enkätfrågorna. Enligt Trost (2001, s. 65) är det vanligast att vid 
frågor om respondenten är kvinna eller man, att man som svarsalternativ kommer först. Trost 
skriver att detta sannolikt är förknippat med den vanliga tendensen med att sätta svarsalternativet 
man först (Trost, 2001, s. 65). Vidare skriver Trost (a. st.) att tekniskt sett vid databearbetning 
finns det vissa fördelar med att sätta svarsalternativet man först. Då databehandling inte sker via 
databearbetning i det här examensarbetet, och med tanke på syftet med examensarbetet, valdes att 
sätta svarsalternativet kvinna först.  
 
 
3.3.1. Elevenkät 
 
När enkäten var utformad lämnades den först ut på en skola i en av de två valda kommunerna, i 
samråd med rektorn på skolan. När enkäterna var färdigkopierade upptäcktes ett fel i enkäterna 
varpå det räckte med att endast stryka över felet (se bilaga 1). Vid det första utförandet 
informerades respondenterna muntligen om vilka som utförde undersökningen samt om syftet. I 
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den första kommunen gavs informationen kring enkäten muntligen då en av de ansvariga för 
examensarbetet var med under hela proceduren från det att informationen gavs till det att 
enkäterna samlades in. I den andra kommunen där elevenkäten skulle delas ut var ingen av de 
ansvariga för examensarbetet närvarande vid genomförandet, men rektorn vid skolan hade givit 
sitt godkännande. I detta fall skrevs ett missivbrev (se bilaga 2) med samma information som 
hade givits muntligen i den första kommunen. Enligt Trost (2001, s. 93-94) bör ett missivbrev, 
eller ett så kallat följebrev, medfölja frågeformuläret. I missivbrevet bör information om syftet 
och innehållet finnas samt vem som är intressent och även vad undersökningens resultat kommer 
att användas till. När enkäterna delades ut på den här skolan hade felet på enkäten från den första 
utlämningen tagits bort så att enkäten var korrekt (se bilaga 2). Vad det gäller den andra 
kommunen gavs alla enkäterna till en lärare på den skolan som både delade ut och samlade in 
enkäterna. 
 
 
3.4. Styrkor och svagheter 
 
I den första enkäten som delades ut i den första kommunen upptäcktes ett fel men felet påverkar 
enkäten endast ur ett estetiskt perspektiv. Dessutom vad gäller enkäten har vi under fråga 8, vad 
gör läraren då?, två negativa svarsalternativ och endast ett positivt svarsalternativ. I fråga 2 på 
enkäten lyder frågan Vem bryter oftare mot reglerna i klassrummet? Då ordet oftare endast kan 
användas när man jämför med något annat borde det således ha stått oftast. Vidare har fråga 4, 
vilka pratar mest i klassrummet?, egentligen inte direkt med vår problemformulering att göra 
och att en del av frågorna i enkäten går hand i hand. Samtidigt som en del frågor går hand i hand 
blir enkäten mer specifik vilket kan ses som en styrka. Då vi i enkäten hade med frågan huruvida 
respondenten är flicka eller pojke, och inte har redovisat dessa i tabellform, fick tabellerna i 
resultatdelen inte samma ordning som i enkäten.  Med avsikten att underlätta för läsaren valde vi 
då att skriva vilken fråga tabellerna illustrerade.  
 
I resultatdelen återfinns många tabeller vilket kan ses som en svaghet eftersom det, av läsaren, 
kan upplevas som ett uppradande av statistik. Däremot kan tabellerna ses som en styrka då 
resultaten blir lättöverskådliga.  
 
En liten del av vår litteraturgenomgång kommer från forskare som återger andra forskares 
forskning. Det hade varit önskvärt att gå till direkt till grundkällan men då det var en omöjlighet 
att får tag på litteraturen, skriven av de författarna, valde vi ändå att använda den återgivna 
litteraturen då den var intressant och relevant för vår uppsats.  
 
En styrka med vår undersökning är att vi bedömer att läsvärdet är högt då det är av relevans för 
alla lärare att veta hur elever uppfattar bemötandet av lärare vad gäller könstillhörighet. 
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Relevansen är stor då jämställdhet finns med i läroplaner, skollagen samt Sveriges lag. Vidare 
anser vi det även vara en styrka att vi har många respondenter som deltar i undersökningen. 
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4. Resultat 
 
I detta avsnitt är avsikten att presentera resultatet med hjälp av tabeller och ovanför varje tabell 
kommer förklarande text att finnas. Då tabellerna inte följer enkätfrågornas ordning har frågan 
som besvarats skrivits ovanför varje tabell för att underlätta för läsaren. Ofullständiga svar är 
tillagda i tabellerna då det av vissa enkätsvar inte kunnat utläsas något svar. Det totala antalet 
elever som har besvarat enkäten är 144, varav 69 är flickor och 75 är pojkar. 
 
 
4.1. Regelbrott i klassrummet 
 
Som man kan utläsa av tabell 1, tycker 67% av eleverna att pojkar oftare än flickor bryter mot 
reglerna i klassrummet. 6% av eleverna anser att flickor oftare än pojkar bryter mot reglerna och 
27% har svarat att flickor och pojkar bryter mot reglerna lika mycket. Skillnaden mellan vilka 
flickor och pojkar anser bryter oftare mot reglerna i klassrummet var inte stor, 32% respektive 
35%. Även under svarsalternativet lika mycket var det ingen  stor skillnad mellan vad flickor och 
pojkar tycker. Däremot har inga flickor uppgett svarsalternativet flickor medan 6% av pojkarna 
har uppgett  att det är flickor som bryter mot reglerna oftare. 

 
Tabell 1 

Vem bryter oftare mot reglerna i klassrummet? 
 

 Flickor Pojkar 
Lika 

mycket 
Alla 6% 67% 27% 

Flickor 0% 32% 15% 
Pojkar 6% 35% 12% 

 
 

 
4.2. Lärarens agerande 
 
Tabell 2 Vad gör läraren då? är en följdfråga till Vem bryter oftare mot reglerna i 
klassrummet? (se diagram 1). 67.5% av eleverna uppfattar att läraren blir arg när eleverna bryter 
mot reglerna medan 13.5% av eleverna tycker att läraren nonchalerar regelbrotten. 17% av 
eleverna har svarat att läraren reagerar på något annat sätt (se bilaga 3) och 2% har lämnat ett 
ofullständigt svar. Även under följdfrågan Vad gör läraren då? förefaller det inte vara någon 
stor skillnad i uppfattningarna mellan vad pojkar och flickor anser att läraren gör när någon 
bryter mot reglerna i klassrummet. Dock var det en större skillnad på svarsalternativet Blir arg 
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än på de andra svarsalternativen, 30 % av flickorna svarade att läraren blir arg medan 37% av 
pojkarna angav det svarsalternativet. 

 
Tabell 2 

Vad gör läraren då? 
 

 Nonchalerar Blir arg 
Annat! 
Vad? 

Ofullständigt 
svar 

Alla 13.5% 67.5% 17% 2% 
Flickor 7.5% 30% 9% 1,5% 
Pojkar 5.5% 37% 8,5% 1% 

 
 

 
4.3. Prat i klassrummet 
 
På frågan Vilka pratar mest i klassrummet?, tabell 3, har 19.5% av eleverna svarat flickor och 
25% av eleverna har svarat pojkar. 54% av eleverna har svarat att flickor och pojkar pratar lika 
mycket i klassrummet. 1% har lämnat ett ofullständigt svar. Nästan lika många flickor som 
pojkar har svarat att det är flickor som pratar mest i klassrummet. Däremot har fler pojkar, än 
flickor, svarat att det är pojkar som pratar mest i klassrummet. Vidare anser fler flickor än pojkar 
att flickor och pojkar pratar lika mycket i klassrummet. 

 
Tabell 3 

Vilka pratar mest i klassrummet? 
 

 Flickor Pojkar 
Lika 

mycket 
Ofullständigt 

svar 
Alla 19,5% 25% 54% 1% 

Flickor 9% 7.5% 31% 0% 
Pojkar 10.5% 18% 23% 1% 

 
 

 
4.4. Strategisk placering av eleverna i klassrummet 
 
59% av eleverna har, som kan utläsas av tabell 4, svarat att de inte uppfattar att läraren ibland 
placerar flickor bredvid någon elev för att den eleven ska bli lugn. Vidare upplever 39% av 
eleverna att läraren ibland gör sådana placeringar i klassrummet. 2% har lämnat ett ofullständigt 
svar. Skillnaden mellan vad flickor och pojkar tycker är inte stor även om det finns en viss 
skillnad: fler flickor än pojkar har svarat ja på frågan och fler pojkar än flickor har svarat nej.  
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Tabell 4 
Upplever du att läraren ibland placerar flickor bredvid någon som är bråkig eller stökig för att 

den personen ska bli lugn? 
 

 Ja Nej 
Ofullständigt 

svar 
Alla 39% 59% 2% 

Flickor 21% 27% 0% 
Pojkar 18% 32% 2% 

 
 

 
4.5. Vem får svara på lärarens frågor 
 
Som man kan utläsa av tabell 5 nedan anser 72% av eleverna att både flickor och pojkar får svara 
på frågor från läraren lika mycket. 14.5% elever anser att flickor får svara mest på frågor och 
12.5% av eleverna anser att pojkar får svara mest på frågor. 1% har lämnat ett ofullständigt svar. 
Inte heller under den här frågan är skillnaden så stor mellan vad pojkar och flickor tycker, även 
om det finns en marginell skillnad. Fler flickor än pojkar har svarat lika mycket och fler pojkar 
än flickor har angett svarsalternativet pojkar.  
 

 
Tabell 5 

Vilka tycker du får svara mest på frågor från läraren? 
 

 Flickor Pojkar 
Lika 

mycket 
Ofullständigt 

svar 
Alla 14,5% 12.5% 72% 1% 

Flickor 6% 4% 37.5% 0% 
Pojkar 8.5% 8.5% 34.5% 1% 

 
 
 
4.6. Vilka ropar svar rakt ut i klassrummet 
 
I tabell 6 kan man utläsa att 57% av eleverna anser att pojkar ropar svar på frågor från läraren 
rakt ut utan att räcka upp handen. 37% av eleverna uppfattar att pojkar och flickor ropar svaren 
rakt ut lika mycket. 5% av eleverna har svarat flickor och 1% har lämnat ett ofullständigt svar. 
Fler pojkar än flickor har angett både svarsalternativen flickor och  pojkar. Däremot har fler 
flickor svarat lika mycket. 
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Tabell 6 
Vilka ropar svar på frågor från läraren rakt ut utan att räcka upp handen? 

 

 Flickor Pojkar 
Lika 

mycket 
Ofullständigt 

svar 
Alla 5% 57% 37% 1% 

Flickor 1.5% 19.5% 26.5% 1% 
Pojkar 3.5% 37% 11% 0% 

 
 
4.7. Lärarens agerande 
 
Frågan Vad gör läraren då? är en följdfråga på Vilka svarar på frågor från läraren utan att 
räcka upp handen? (se tabell 6).  7.5% av eleverna har svarat att läraren berömmer. 37.5% av  
eleverna har svarat att läraren blir arg och 21% av eleverna uppfattar att läraren nonchalerar 
eleverna som ropar rakt ut. 25.5% av eleverna har svarat något annat (se bilaga 4) och 8.5% har 
lämnat ett ofullständigt svar. Det är ingen större skillnad mellan vad pojkar och flickor tycker, 
förutom under svarsalternativet blir arg där 23.5% av pojkarna anser att läraren blir arg och 14% 
av flickorna anser detsamma. 
 

Tabell 7 
Vad gör läraren då? 

 

 Berömmer Nonchalerar Blir arg 
Annat! 
Vad? 

Ofullständigt 
svar 

Alla 7.5% 21% 37.5% 25.5% 8.5% 
Flickor 4% 10.5% 14% 13% 6.5% 
Pojkar 3.5% 10.5% 23.5% 12.5% 2% 

 
 
4.8. Vem får mest hjälp av läraren 
 
Enligt tabell 8 kan man se att 75.5% av eleverna upplever att flickor och pojkar får lika mycket 
hjälp av läraren i klassrummet. 21.5% av eleverna har svarat att flickor får mest hjälp och 2% av 
eleverna har svarat pojkar. 1% har lämnat ett ofullständigt svar. 18.5% av pojkarna anser att 
flickor får mer hjälp av läraren medan 2.5% av flickorna svarat att flickor får mer hjälp. Fler 
flickor än pojkar tycker att flickor får mer hjälp av läraren.  
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Tabell 8 
Vem tycker du får mest hjälp av läraren i klassrummet? 

 

 Flickor Pojkar 
Lika 

mycket 
Ofullständigt 

svar 
Alla 21.5% 2% 75.5% 1% 

Flickor 2.5% 1.5% 43% 1% 
Pojkar 18.5% 1% 32.5% 0% 

 
 
4.9. Flest och strängast tillrättavisningar 
 
Tabell 9 visar att 73.5% av eleverna anser att pojkar får flest och strängast tillrättavisningar av 
lärare. 25% av eleverna anser att både flickor och pojkar får lika många och stränga 
tillrättavisningar. 1% av eleverna har svarat flickor och 1%  har lämnat ett ofullständigt svar. 
41.5% av pojkarna anser att pojkar får flest och strängast tillrättavisningar och 32.5% av 
flickorna har angett svarsalternativet pojkar. Fler flickor än pojkar anser att flickor och pojkar får 
lika många och lika stänga tillrättavisningar.  

 
Tabell 9 

Vem får flest och strängast tillrättavisningar av läraren? 
 

 Flickor Pojkar 
Lika 

mycket 
Ofullständigt 

svar 
Alla 1% 73.5% 25% 1% 

Flickor 0% 32.5% 14.5% 1% 
Pojkar 1% 41.5% 9.5% 0% 

 
 
 
4.10. Elevernas egna kommentarer 
 
I detta avsnitt följer elevernas kommentarer till fråga 3, vad gör läraren då?, som är en 
följdfråga till fråga 2, vem bryter oftrare mot reglerna i klassrummet? och till fråga 8, vad gör 
läraren då?, som är en följdfråga till fråga 7, Vilka ropar svar på frågor från läraren rakt ut 
utan att räcka upp handen? Även kommentarerna från fråga 12, har du något övrigt att tillägga 
får du mycket gärna göra det här att redovisas i det här avsnittet. 
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4.10.1. Fråga 3, vad gör läraren då?, svarsalternativ: Annat! Vad? 
 
Detta är ett urval av några av de kommentarer eleverna har givit, alla kommentarer återfinns i 
bilaga 3. 
 

”Säger till att sluta” 
 

”en blandning av de två förslagen. 50% / 50%. Ibland arg ibland inte.” 
 

”Blir arg vid vissa fall” 
 

”På killar = Skriker 
Tjejer = Säger till” 

 
 
4.10.2. Fråga 8, vad gör läraren då?, svarsalternativ: Annat! Vad? 
 
Detta är ett urval av några av de kommentarer eleverna har givit, alla kommentarer återfinns i 
bilaga 4. 
 

”Be personen räcka upp handen” 
 

”Säger: Bra, men räck upp handen nästa gång” 
 

”Berömmer men säger åt den ska räcka upp handen nästa gång” 
 

”Beroende på vem det är, säger läraren till” 
 
 
4.10.3. Fråga 12, har du något övrigt att tillägga får du mycket gärna göra det här 
 
Detta är ett urval av några av de kommentarer eleverna har givit, alla kommentarer återfinns i 
bilaga 5. 
 

”Om en kille och tjej gör något som dom inte får. Så får killen störe straff än tjejen.” 
 

”Det är skillnad när tjejer och killar kommer för sent. Läraren blir argare på en kille än en tjej. ” 
 

”Att killar får oftast mer skäll ifall en tjej och kille gör samma sak.” 
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5. Analys 
 
Analysen kommer att delas in i åtta underavdelningar, vilka behandlar tabellerna och dess 
anknytning till den teoretiska bakgrunden, var för sig. På de två frågor i enkäten, fråga 3, vad gör 
läraren då?, och fråga 8, vad gör läraren då?, som är följdfrågor till frågan innan har 
huvudfrågan och följdfrågan slagits samman i analysen. 
 
 
5.1. Regelbrott i klassrummet och lärarens agerande 
 
67% av eleverna anser att pojkar oftare än flickor bryter mot reglerna. Skillnaden mellan vad 
flickor respektive pojkar anser är inte stor. 35% av pojkarna anser att pojkar bryter mot reglerna 
oftare och 32% av flickorna anser detsamma.  Resultatet pekar i samma riktning som en rapport 
skriven av Bergöö & Rösler Rosenberg där resultaten pekar på att pojkar gör allt för att bryta 
klassrumsreglerna. Odelfors (1998, s. 12) återger forskning gjord av Kärrby, Korpi samt 
Kvalheim som påvisar att pojkar oftare än flickor bryter mot regler. Helmadotter redovisar 
resultat från en undersökning som visar att pojkar tar sig friheter utan att be om lov. Endast 6% 
av eleverna anser att flickor oftare än pojkar bryter mot reglerna och även här pekar resultatet 
från den här undersökningen i samma riktning som Kärrbys, Korpis och Kvalheims 
undersökning som påvisar att flickor anpassar sig, medan pojkar ofta bryter mot reglerna. 
Kärrby hävdar att flickor är mer passiva och mer välanpassade. De 6% som anser att flickor 
bryter mot reglerna är samtliga pojkar.  
 
67.5% av 144 av de elever som har medverkat i den här undersökningen anser att läraren blir arg 
när någon bryter mot klassrumsreglerna. Helmadotter redovisar ett resultat att pojkar tar sig 
friheter utan att be om lov och att deras handlingar sällan får påföljder. Vidare påvisar Einarsson 
& Hultman att det finns ett samband mellan lärarens röstläge och elevens könstillhörighet. Det 
föreligger ingen större skillnad mellan vad flickor och pojkar har svarat på de olika 
svarsalternativen, dock är det fler pojkar än flickor som har svarat att läraren blir arg när eleverna 
bryter mot reglerna.  
 
 
 
5.2. Prat i klassrummet 
 
Enligt resultatet på frågan, vilka pratar mest i klassrummet, har 54% av eleverna svarat att flickor 
och pojkar pratar lika mycket i klassrummet medan 25% av eleverna har angivit svarsalternativet 
pojkar och 19.5% har angivit svarsalternativet flickor. Fler flickor, 31%, än pojkar, 23%, har 
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svarat att flickor och pojkar pratar lika mycket i klassrummet. Däremot anser fler pojkar än 
flickor att pojkar pratar mer. Resultatet från den här undersökningen överensstämmer inte med 
tidigare forskning. I Förskolan i ett könsperspektiv redogör Odelfors för att forskning visar att 
pojkar hörs och syns mest. Vidare nämner Odelfors att skolundersökningar enhälligt pekar på 
att pojkar pratar dubbelt så mycket som flickor. Rithander som har skrivit Flickor och pojkar i 
förskolan. Hjälpfröknar och rebeller, som är baserad på hennes egna erfarenheter, har i likhet 
med Odelfors redovisat för att pojkar hörs mer än vad flickor gör.  
 
 
5.3. Strategisk placering av eleverna i klassrummet 
 
På den här frågan svarade 59% av de 144 tillfrågade eleverna att läraren inte placerar flickor 
bredvid bråkiga och stökiga elever samtidigt som 39% av eleverna angav att läraren ibland gör 
sådana placeringar. Skillnaden mellan vad flickor och pojkar anser är inte stor. 32% av pojkarna 
har svarat nej och 27% av flickorna har svarat nej. Vidare har fler flickor än pojkar angivit 
svarsalternativet ja.  Kärrby, Korpi och Kvalheim påvisar att flickor anpassar sig till de regler 
som gäller och agerar som frökens hjälpreda vid behov. Även Gullbrandsen beskriver i Är 
skolan till för Karin eller Erik? att flickor agerar stötdämpare mellan bråkiga pojkar.  
 
 
5.4. Vem får svara på lärarens frågor 
 
Man kan utifrån det sammanslagna resultatet utläsa att 72% av de tillfrågade 144 eleverna 
uppfattar att både pojkar och flickor får svara lika mycket på frågor som läraren ställer. Vidare 
anser 14.5% att flickor får svara på flest frågor. 37.5% av flickorna anser att flickor och pojkar 
får svara på frågor lika mycket och 34.5% av pojkarna anser detsamma. Fler pojkar än flickor 
anser att pojkar får svara på frågor mer och fler pojkar anser även att flickor får svara mer på 
frågor. Odelfors redovisar för forskning som säger att lärare ger pojkar mer uppmärksamhet. 
Kärrby anser att pojkar dominerar och får mest uppmärksamhet och även Gullbrandsen hävdar 
att pojkar får mer uppmärksamhet då hon säger att alla lärare, oavsett kön, i genomsnitt ägnar 2/3 
av tiden åt pojkarna. Hon beskriver även att när hon själv blivit observerad har hon givit pojkarna 
fler frågor vilket i sin tur lett till att pojkarna har fått mer undervisning. Rithander skriver att 
förskolelärare kan försöka dämpa stökiga pojkars oro genom att ställa många frågor till dem. 
Einarsson och Hultman har gjort en inspelning som påvisar att av 83 replikskiften har pojkarna 
svarat för 46 och flickorna för 37. Vidare skriver Einarsson och Hultman även att flickorna som 
svarar på frågor såsom läraren förväntar sig har färre repliker i replikskiftet än pojkarna som 
svarar på ett sätt som läraren inte förväntar sig. Då pojkarna svarar på ett oväntat sätt ställer 
läraren frågor för att få dem att komma på ett bättre svar vilket leder till att de får fler repliker. 
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5.5. Vilka ropar svar rakt ut och lärarens agerande 
 
Majoriteten, 57% av de medverkande 144 eleverna, uppfattar att det är pojkar som ropar svaren 
på frågorna från läraren rakt ut i klassen och samtidigt anser även majoriteten, 37.5%,  att när 
detta sker blir läraren arg. Fler pojkar än flickor anser att pojkar ropar svaren rakt ut och det är 
även fler pojkar än flickor som anser att läraren blir arg. Flickorna anser att flickor och pojkar 
ropar svaren rakt ut lika mycket. Rithander redogör för att det vanligtvis är pojkar som ropar 
svaren rakt ut i luften och att flickor oftast sitter med handen uppsträckt och väntar på sin tur. I 
likhet med Rithander beskriver Gullbrandsen att pojkar pratar rakt ut i klassen medan flickorna 
sitter tålmodigt och väntar på att de ska bli tilldelade ordet. När det väl blir flickornas tur blir de 
ofta avbrutna av någon som ropar svaret rakt ut i klassen. Bjerrum Nielsen har genomfört en 
undersökning som påvisar att en del lärare använder sig av en sarkastisk och kall ton när de blir 
tillrättavisade. Pojkarna utsätts inte för den här speciella tonen när de tillrättavisas utan erhåller 
antingen en humoristisk eller en direkt arg tillrättavisning. 
 
 
 
5.6. Vem får mest hjälp av läraren 
 
75.5% av eleverna i undersökning uppfattar att flickor och pojkar får lika mycket hjälp av läraren 
i klassrummet. Vidare har 21.5% svarat att flickor får mest hjälp och endast 2% har svarat att det 
är pojkarna som får mest hjälp. Fler flickor än pojkar anser att flickor och pojkar får lika mycket 
hjälp. Däremot anser pojkar att flickor får mer hjälp av läraren än vad pojkar får. Gullbrandsen 
skriver att flickor ofta får betydligt mindre undervisning än vad pojkar får och har även genom 
att själv blivit observerad insett att hon gett pojkar mer undervisning än flickor. Anne-Mette 
Kruse berättar att pojkar som har problem ofta syns så pass mycket att det blir omöjligt för 
läraren att inte hjälpa dem. Vidare skriver Rithander att förskolepersonal försöker dämpa oroliga 
pojkar genom att byta till ett ämne som förhoppningsvis intresserar den orolige vilket i sin tur 
leder till att den eleven som stör blir central i sammanhanget. 
 
 
5.7. Flest och strängast tillrättavisningar 
 
Resultatet från undersökningen visar att en majoritet, 73.5% av 144 elever, har svarat att det är 
pojkar som får flest samt strängast tillrättavisningar och endast en elev har angivit att det är 
flickor som blir tillrättavisade oftast och strängast. Fler pojkar än flickor anser att det är pojkar 
som får flest och strängast tillrättavisningar och fler flickor anser att flickor och pojkar får lika 
många och stränga tillrättavisningar. Enligt Bjerrum Nielsen erhåller pojkarna antingen en 
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humoristisk eller arg tillrättavisning medan läraren använder sig av en sarkastisk och kall ton vid 
tillrättavisning av flickorna. Vidare visar Einarsson & Hultman att flickor blir rosade fler gånger 
än pojkar och ofta blir de rosade för att de löst en uppgift på ett tillfredsställande vis. Pojkarna 
risas nästan tre gånger mer än flickorna. Pojkarnas ris är blandade mellan milda,  korta och 
omfattande. Flickorna ris är däremot av förhållandevis mild karaktär.  
 
 
5.8. Elevernas egna kommentarer 
 
Under den här rubriken återfinns de kommentarer som eleverna själv har angivit i fråga 3, vad 
gör läraren då?, fråga 8, vad gör läraren då?, och fråga 12, har du något övrigt att tillägga får 
du mycket gärna göra det här. 
 

”På killar = Skriker 
Tjejer = Säger till” 

 
Einarsson och Hultman stödjer citatet ovan som visar att flickors ris är av relativt mild karaktär 
medan pojkarna ibland får omfattande och ordentliga utskällningar. 
 

”Beroende på vem det är, säger läraren till” 
 

Gullbrandsen beskriver att när hon själv blev observerad tog pojkarna hennes uppmärksamhet 
och hon lät detta ske. 
 

”Om en kille och tjej gör något som dom inte får. Så får killen störe straff än tjejen.” 
 

Helmadotters undersökning anvisar att pojkar oftare bryter mot reglerna men att de även 
bestraffas hårdare. 
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6. Diskussion  
 
I diskussionen kommer vi att försöka avgöra huruvida enkätfrågorna verifierar eller falsifierar 
tidigare forskning. Vi kommer även att jämföra likheter och olikheter med tidigare resultat inom 
området. Vidare kommer vi att förklara varför vi tror att resultatet blev som det redovisade.   
 
Mer än hälften av eleverna anser att pojkar oftare än flickor bryter mot reglerna vilket verifierar 
tidigare utförda undersökningar. Både flickor och pojkar anser att det är pojkar som bryter mot 
reglerna oftast och skillnaden är marginell mellan de två grupperna. Nästan lika många elever 
uppfattar att läraren blir arg när reglerna bryts vilket även detta stödjer tidigare forskning som 
visar att pojkar oftast blir tillrättavisade på ett argt sätt. Både hos flickorna och pojkarna var 
procentantalet högst under svarsalternativet blir arg. Tidigare forskning stödjer därmed vår 
problemformulering om huruvida eleverna uppfattar att det finns en skillnad i bemötandet från 
lärare beroende på elevernas könstillhörighet på så sätt att pojkarna är de som bryter mot 
reglerna mest samt att lärarna blir mer arga på pojkar än på flickor. Resultatet kan ha att göra 
med att redan från tidig ålder behandlas flickor och pojkar olika och att de redan från tidig ålder 
blir särbehandlade av vuxna. Att det förhåller sig på detta viset tror vi kan bero på att, som vår 
undersökning visar tillsammans med elevernas egna kommentarer, pojkar hörs och syns mest i 
klassrummet. Vidare tror vi att pojkars regelbrott möjligtvis uppmärksammas mer av lärare än 
vad flickors regelbrott gör och kan då förklara varför eleverna uppfattar situationen såsom 
nämnts ovan. 
 
Resultatet på frågan om vem som pratar mest i klassrummet visar att eleverna inte uppfattar att 
pojkar är de som pratar mest i klassrummet, vilket tidigare forskningar pekar på. Vad gäller 
åsikterna hos flickor respektive pojkar återfinns högst procentantal under svarsalternativet lika 
mycket, vilket stödjer att de inte uppfattar att pojkar är de som pratar mest. Detta resultat kan, 
enligt oss, bero på att eleverna möjligtvis inte uppfattar om det är flickor eller pojkar som talar. 
Då det är stökigt i ett klassrum är det möjligtvis svårt att utläsa rösters könstillhörighet. Vidare 
kan det också vara så att flickor och pojkar faktiskt pratar lika mycket på högstadiet och att det är 
detta som skiljer senare delen av grundskolan från andra stadier. Enligt Bjerrum Nielsen 
uppfattas flickor på senare delen av grundskolan som en klunga medan pojkarna uppfattas som 
enskilda individer, vilket enligt oss också kan leda till att om en flicka pratar så kan det uppfattas 
som att alla flickor pratar. 
 
Mer än hälften av eleverna uppfattar inte att lärare i viss utsträckning placerar lugna flickor 
bredvid stökiga elever vilket tidigare forskning påvisar. Här falsifieras tidigare forskning om att 
lugna flickor agerar som stötdämpare. Anledningen till att resultatet från vår undersökning inte 
stödjer resultat från tidigare forskning om att lärare använder flickor som stötdämpare kan vara 
att många lärare använder sig av placeringslistor. Placeringslistor kan fungera som stötdämpare 
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för vissa lärare, men behöver inte uppfattas som en sådan av eleverna. Däremot anser flickor i 
större utsträckning än pojkar att flickor får agera som stötdämpare och fler pojkar än flickor 
tycker inte att flickor får agera som stötdämpare. Enligt oss kan det här bero på att eftersom det 
är flickor som får fylla den här funktionen upplever de det på ett annat sätt än pojkar, som är de 
som ska lugnas. Möjligtvis ser inte pojkarna att flickorna används på det här sättet då man inte 
alltid är medveten om andras situationer och inte upplever dem lika starkt som de som är berörda 
mest. 
 
Resultatet från vår undersökning, vad gäller vem som får svara på flest frågor av läraren, visar att 
eleverna anser att pojkar och flickor får svara på lika många frågor. Det förefaller inte heller vara 
någon större skillnad i flickors och pojkars uppfattning då flest elever i de båda grupperna anser 
att flickor och pojkar får svara på frågor lika mycket. Tidigare undersökningar visar att pojkar 
får fler frågor än flickor vilket görs genom att pojkarna lägger beslag på lärarens 
uppmärksamhet. Likaså ställer läraren frågor till pojkar som sysselsätter sig med annat i hopp 
om att få med dem i undervisningen. Resultatet från vår undersökning kan möjligtvis bero på att 
lärare använder sig av handuppräckning vilket eleverna är införstådda med och därmed anser inte 
eleverna att det är någon större skillnad i vem som får svara mest på frågor.  
 
De två huvudsvaren på frågan vilka ropar svar på frågor från läraren rakt ut utan att räcka 
upp handen? har varit pojkar eller lika mycket men majoriteten har ändå svarat pojkar, vilket 
tidigare forskning stödjer som påvisar att pojkar är de som oftast ropar svar på frågor rakt ut i 
klassen. Vi tror att detta, som tidigare forskning visat, kan bero på att flickorna anpassar sig till 
klassrumsreglerna medan pojkar försöker bryta dem. Vi tror, i likhet med resultaten från tidigare 
forskning, att pojkarnas beteende härstammar från att beteendet ofta inte får någon konsekvens. 
Den enda påföljden kan enligt elevernas egna kommentarer vara att läraren ber dem att räcka upp 
handen nästa gång vilket eventuellt inte räcker för en utsläckning av beteendet. Det 
svarsalternativet som de flesta eleverna har angett vad gäller frågan Vad gör läraren då? är att 
läraren blir arg. I likhet med svaren på huvudfrågan, vilka ropar svar på frågor från läraren 
rakt ut utan att räcka upp handen, tror vi att det handlar om att det är en vanlig reaktion hos 
lärare att försöka markera ett felaktigt beteende genom att säga till på skarpen. Vi anser inte att 
en arg reaktion av läraren ses som en konsekvens av ett felaktigt beteende och förmodligen 
hänger det ihop med att en utsläckning av beteendet inte sker. Vad som är intressant är att fler 
pojkar än flickor har svarat att det är pojkar som ropar svar rakt ut och fler flickor än pojkar har 
svarat lika mycket. Vi tror att även detta kan bero på att flickor anpassar sig och är välanpassade 
till den situation som finns i klassrummet och därför upplever de inte att pojkar ropar svar rakt 
ut. Enligt oss anpassar flickorna sig helt enkelt till situationen vilken inte upplevs som konstigt 
av dem. Fler pojkar än flickor anser att läraren blir arg och lika många flickor som pojkar anser 
att läraren nonchalerar när eleverna ropar svar rakt ut i klassrummet. Att resultatet pekar åt det 
här hållet kan ha att göra med att flickor och pojkar bemöts på olika sätt. Som vi nämnt tidigare 
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finns det olika förväntningar på barn redan från det att de är små. Möjligtvis är det så att pojkar 
är vana vid att vuxna blir argare på dem än på flickor. Även i detta fallet, i likhet med på frågan 
om eleverna uppfattar att läraren ibland placerar elever vid någon ”stökig” elev för att få denna 
lugn, kan resultatet bero på att pojkarna är mer medvetna om att de blir bemötta på ett strängare 
sätt än flickorna. Flickorna som blir bemötta på ett mildare sätt än pojkarna är möjligtvis inte 
medvetna om lärares bemötande av pojkarna på samma sätt som pojkarna själva är.  
 
Enligt tidigare forskning får pojkar mer undervisning än flickor genom att pojkar tar lärarens 
uppmärksamhet vilket flickor inte gör då de sitter tysta och väntar på att det ska bli deras tur. 
Resultaten från vår undersökning stämmer inte överens med tidigare forskning då en 
övervägande majoritet anser att pojkar och flickor får lika mycket hjälp av läraren. Anledningen 
till detta resultat kan vara att eleverna förstår att läraren hjälper de elever som behöver hjälp och 
att detta inte är könsbundet. Däremot finns en markant skillnad mellan hur flickor och pojkar 
uppfattar situationen. Fler flickor än pojkar anser att eleverna får lika mycket hjälp oavsett 
könstillhörighet medan fler pojkar tycker att det är flickorna som får mest hjälp av läraren. 
Resultatet kan ha att göra med att flickorna är mer välanpassade och agerar som frökens 
hjälpreda och möjligtvis kan det uppfattas av pojkarna som att flickorna får mer uppmärksamhet 
av lärarna i det avseendet, vilket kan leda till uppfattningen om att flickorna får mer hjälp.  
 
Våra resultat visar, liksom resultat från tidigare forskning, att det är pojkar som får flest och 
strängast tillrättavisningar, vilket kan bero på att redan från tidig ålder har flickor ett mjukare 
tonfall medan pojkar har ett robustare tonfall och det kan leda till särbehandling från vuxna. 
Resultatet från vår undersökning kan även bero på att flickor lättare än pojkar anpassar sig till 
regler vilket i sin tur möjligtvis kräver att lärare är mer tydliga vad gäller pojkar. Endast 1% av 
eleverna, bara pojkar, har angivit att flickor får flest och strängast tillrättavisningar medan 
majoriteten av de både grupperna uppfattar att pojkar får stängare tillrättavisningar än vad 
flickorna får. Resultatet kan ha att göra med att det kan finnas fördomar hos människor, och 
därmed även hos lärare, om att flickor är mer känsliga än pojkar. Det skulle kunna få till följd att 
pojkar tål strängare tillrättavisningar bättre än vad flickor gör.  
 
Vid de tillfällen då eleverna har lämnats utrymme att ge egna kommentarer har exempelvis 
följande citat lämnats: 
 

”På killar = Skriker 
Tjejer = Säger till” 

 
”Beroende på vem det är, säger läraren till” 

 
”Om en kille och tjej gör något som dom inte får. Så får killen störe straff än tjejen.” 
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Det första citatet gäller vem som oftast bryter mot reglerna i klassrummet och vad läraren gör då. 
Eleven uppfattar att läraren skriker på pojkar som bryter mot regler medan tjejer får en 
tillsägelse, vilket enligt tidigare forskning stämmer. Även det andra citatet, som är ett svar på 
frågan Vilka ropar svar på frågor från läraren rakt ut utan att räcka upp handen? och Vad gör 
läraren då? stöds av tidigare forskning som säger att pojkar får fler och mer stränga 
tillrättavisningar av lärare än vad flickor får. I det tredje citatet, vilket är en kommentar som eleven 
själv har angivit längst ner på enkäten där det fanns utrymme för egna kommentarer, har eleven 
skrivit att pojkar får ett strängare straff än flickor. Elevens citat angående detta stöds av tidigare 
forskning som påvisar att flickor inte får lika hårda straff som pojkar vid regelbrott.   
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7. Avslutning 
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka elevers uppfattning om hur lärare bemöter elever 
utifrån könstillhörighet. De flesta forskare tycks vara överens om att flickor och pojkar blir 
särbehandlade både av vuxna generellt, men även av lärare i skolan. Däremot stämmer inte alla 
resultat från vår undersökning överens med tidigare forskning.  
 
Den slutsats vi kan dra, vad gäller elevernas samlade uppfattning, är att eleverna uppfattar att den 
dubbla dolda läroplanen i viss mån existerar. Ungefär hälften av våra frågor som har med 
lärarens bemötande av elever att göra stödjer tidigare forskning som hävdar att lärares bemötande 
anses bero på könstillhörigheten hos eleverna. Emellertid stödjer cirka hälften av svaren inte 
tidigare forskning. Därmed drar vi slutsatsen om att eleverna i den senare delen av grundskolan 
uppfattar att den dubbla dolda läroplanen existerar även om den inte förekommer i den 
utsträckning som tidigare forskning visar vad gäller förskolan, grundskolans tidigare år samt 
gymnasiet. 
 
Resultatet från uppdelningen av flickornas och pojkarnas åsikter avviker inte mycket från det 
sammanslagna resultatet av alla elever. Den slutledning som kan dras, vad gäller skillnaden 
mellan flickors och pojkars uppfattning, är att även här uppfattar både flickor och pojkar att den 
dubbla dolda läroplanen i vissa avseenden existerar.  
 
För att förbättra undersökningen skulle vi vilja modifiera enkäten en aning, på så sätt att alla 
frågor skulle ha en direkt anknytning till vårt syfte. Alla frågor har inte direkt anslutning till 
problemformuleringen och vi skulle därmed vilja ta bort fråga 1, fråga 4 och fråga 11 (se bilaga 
2). Likaså skulle vi vilja förbättra följdfrågorna nummer 3 och 8, då vi skulle vilja utesluta olika 
förslag till svar och endast lämna utrymme för helt individuella kommentarer. 
 
Vad gäller fortsatt undersökning inom detta ämne skulle undersökningen kunna göras utifrån 
både ett elevperspektiv och ett lärarperspektiv där man hade kunnat intervjua lärare om vad de 
anser om huruvida den dubbla dolda läroplanen existerar. Vidare hade man sedan kunnat 
jämföra resultaten från elevenkäten med lärarnas uppfattning. Dessutom hade det även varit 
intressant att genom observationer se hur det verkligen förhåller sig i klassrummen jämförelsevis 
med svaren från vår enkätundersökning. 
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Bilaga 1 
Enkäten där ett fel upptäcktes. 

ELEVENKÄT 
 
 
1. Är du   Flicka �  

    eller  Pojke �  

 
2. Vem bryter oftare mot reglerna i klassrummet? 

Flickor �   Pojkar �   Lika mycket �  

 
(Om du har svarat antingen flickor eller pojkar på fråga 2 gå direkt till fråga 4. Om du 
har svarat lika mycket på fråga 2 svarar du även på fråga 3.) 
 
3. Vad gör läraren då? 

Nonchalerar �  Blir arg �   Annat! Vad? ______________. �  

 
4. vilka pratar mest i klassrummet? 

Flickor  �   Pojkar �   Lika mycket �  

     
5. Upplever du att läraren ibland placerar flickor bredvid någon som är bråkig eller 
stökig för att den personen ska bli lugn? 

Ja �   Nej �  

 
6. Vilka tycker du får svara mest på frågor från läraren? 

Flickor �   Pojkar �   Lika mycket �  

 
7. Vilka ropar svar på frågor från läraren rakt ut utan att räcka upp handen? 

Flickor �   Pojkar �   Lika mycket �  

 
(Om du har svarat antingen flickor eller pojkar på fråga 7 gå direkt till fråga 9. Om du 
har svarat lika mycket på fråga 7 svarar du även på fråga 8.) 
8. Vad gör läraren då? 

Berömmer �  Nonchalerar �   
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Blir arg �   Annat! Vad?______________. �  

 
9. Vem tycker du får mest hjälp av läraren i klassrummet? 

Flickor �   Pojkar�   Lika mycket �  

 
10. Vem får flest och strängast tillrättavisningar av lärare? 

Flickor �   Pojkar �   Lika mycket �  

 
11. Vilken årskurs går du i? 

Årskurs 7 �   Årskurs 8 �   Årskurs 9 

�  

 
12. Har du något övrigt att tillägga får du mycket gärna göra det här. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________. 
 

Tack för din medverkan!
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Bilaga 2 
Missivbrevet och den korrekta enkäten. 
 

Pojkar och Flickor 
 
Vårt syfte med den här undersökningen är att undersöka om lärare behandlar 
pojkar och flickor olika. Vi kommer även att undersöka om uppfattningen skiljer 
sig mellan lärare och elever om hur pojkar och flickor behandlas av lärare i 
klassrummet. 
 
Vi som lämnar ut enkäten studerar till att bli lärare och resultaten från den här 
enkäten kommer att användas i vårt examensarbete.  
 
Vi kommer att dela ut den här enkäten till sammanlagt cirka 150 elever i årskurs 
7, 8 och 9.  
 
Alla enkäter besvaras anonymt, vilket innebär att ni inte ska skriva era namn på 
enkäten. 
 
Tack för att du tog dig tid att besvara enkäten! 
 
 
 
Cathrine Svensson & Suzana Deltin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

ELEVENKÄT 
 
 
1. Är du   Flicka �  

    eller  Pojke �  

 
2. Vem bryter oftare mot reglerna i klassrummet? 

Flickor �   Pojkar �   Lika mycket �  

 
3. Vad gör läraren då? 

Nonchalerar �  Blir arg �   Annat! Vad? ______________. �  

 
4. vilka pratar mest i klassrummet? 

Flickor  �   Pojkar �   Lika mycket �  

     
5. Upplever du att läraren ibland placerar flickor bredvid någon som är bråkig eller 
stökig för att den personen ska bli lugn? 

Ja �   Nej �  

 
6. Vilka tycker du får svara mest på frågor från läraren? 

Flickor �   Pojkar �   Lika mycket �  

 
7. Vilka ropar svar på frågor från läraren rakt ut utan att räcka upp handen? 

Flickor �   Pojkar �   Lika mycket �  
 
 
 
8. Vad gör läraren då? 

Berömmer �  Nonchalerar �   
Blir arg �   Annat! Vad?______________. �  

 
9. Vem tycker du får mest hjälp av läraren i klassrummet? 
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Flickor �   Pojkar�   Lika mycket �  

 
10. Vem får flest och strängast tillrättavisningar av lärare? 

Flickor �   Pojkar �   Lika mycket �  

 
11. Vilken årskurs går du i? 

Årskurs 7 �   Årskurs 8 �   Årskurs 9 

�  

 
12. Har du något övrigt att tillägga får du mycket gärna göra det här. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________. 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 
Fråga 3, svarsalternativet: Annat! Vad? 
 
- Garvar 
- Olika 
- Fjollar med 
- Olika 
- Säger till 
- Säger till att sluta 
- Skriker och blir lila i ansiktet 
- en blandning av de två förslagen. 50 % / 50 %. Ibland arg ibland inte. 
- Säger till  
- Blir arg vid vissa fall 
- Säger till 
- Säger till 
- Något emellan 
- Säger till 
- Dampar. 
- både och 
- På killar = Skriker tjejer = Säger till 
- Säger till högt 
- Säger till 
- Säger till 
- Säger till 
- Säger till 
- Säger till / blir arg 
- Försöker reda upp det 
- Irriterad 
- Säger till 
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Bilaga 4 
Fråga 8, svarsalternativet: Annat! Vad? 
 
- Bryr mig inte 
- Irriterad 
- Olika 
- Säger till 
- Säger till 
- Olika 
- Irriterad 
- Bryr mig inte 
- Garvar 
- Olika 
- Säger till han eller hon 
- Inte så mycket 
- Olika 
- Säger till 
- Be personen räcka upp handen 
- Säger: Bra, men räck upp handen nästa gång 
- Ber räcka upp handen 
- Ibland 
- Säger till 
- Berömmer men säger åt att den ska räcka upp handen nästa gång 
- Olika 
- Säger räck upp handen för att prata rent ut 
- Inget 
- Inget 
- Olika 
- Olika 
- Säger till 
- Säger till  
- Säger till de o räcka upp handen? 
- Olika 
- Säger till 
- Säger åt denna att räcka upp handen 
- Säger till 
- Säger till att räcka upp handen 
- Säger till 
- Beroende på vem det är, säger läraren till 
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- Säger att man ska räcka upp och inte svara rakt ut 
- Säger ifrån 
- Säger ”Räck upp handen” 
- Irriterad (säger till) 
- Säger till 
 



 

Bilaga 5 
Fråga 12, övrigt. 
 
- Nej. Det är okej jag överlever 
- Nej 
- Nej 
- Nej 
- Nej 
- Nej 
- Nej 
- Nej 
- Nej 
- Nej 
- Nej 
- Nej 
- Nej det har jag inte 
- Om en kille och tjej gör något som dom inte får. Så får killen störe straff än tjejen. 
- Lärarna ”förlåter” tjejer lättare än pojkar. död åt Feministerna 
- Hej 
- Könsdiskriminering!!! 
- No 
- Nee, orka 
- Nej 
- Om en pojkar är sjuk så får den ej gå Hem exp ont i halsen och ont i huvudet lärarena siger     
var att stanna kvar men om flickor om dom Har ont nogon stan så få dom gå Hem 
- varför finns det knappt några gula volvos? 
- Nej 
- Tjejer blir sämre behandlade i vuxenlivet, men i skolan får killarna mycket mer skit. 
- Nej. Asså jag tycker att både killar & tjejer blir behandlade lika dant. 
- Nej 
- Inget att tillägga 
- Killar skriker och gapar mer men tjejer pratar jävligt mycket. 
- Det är olika från klass till klass. Alla pratar nog lika mycket fast killarna är mer högljudda. 
- Det finns vissa lärare som tycker att allt killarna säger är helt rätt. (Fast det ofta är helt fel.) Och 
det tjejerna säger är fel. (fast dem brukar ha rätt.) 
- Det var mycket bra 
- Nej det har jag icke 
- Nej 
- Nej… ingenting 
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- Det är svårt att göra denna elevenkät då pojkarna utgör en tredjedel av klassens elever. Det är 
bevisat att flickor är bättre i alla ämnen, förutom gymnastik, än pojkarna. Så… pojkarna kanske 
skulle behöva mer hjälp. 
- Oftast när det gäller att arbeta så är flickorna dåliga på att samarbeta de avbryter en lätt aldrig 
tysta som om dom har rast tar aldrig till sig kritik dom är egoistiska. 
- Det är skillnad när tjejer och killar kommer för sent. Läraren blir argare på en kille än en tjej. 
- Pojkar och flickor pratar lika mycket men pojkar pratar ofta högre. Dom flesta lärarna värkar 
tycka om flickor mer än pojkar. 
- Killar får skäll tjejer blir tillsagda 
- Bra lärare 
- Sanna är jätte bra lärare. Kan mycket 
- Sanna är en bra lärare 
- Naj 
- Att killar får oftast mer skäll ifall en tjej och kille gör samma sak 
- Jag tycker att det oftast är rättvist på vår skola. Det spelar ingen roll om det är flickor eller 
pojkar, läraren säger oftast till dem som stör. Anledningen till svaret på fråga 10 betyder att 
majoriteten av killarna (även många tjejer) är okoncentrerade på lektioner. 
- Lärare brukar ibland inte bry sig om en elev som är duktig i skolan pratar rakt ut, men blir arga 
om någon annan med kanske lite sämre resultat gör samma sak. Det jag menar är: Lärare gör 
större skillnad på elever beroende på deras ambitionsnivå, än på killar och tjejer. 
- Nej 
- Hej Hoe Let´s Goe  


