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Abstract

Uppsatsens undersökning bygger på hur en manlig gymnasielärare kommenterar elevarbeten 

ur ett genusperspektiv. Tidigare forskning visar att det finns en tendens att pedagoger bemöter 

pojkar och flickor olika. Resultatet av undersökningen är baserat på 24 elevuppsatser, skrivna

av gymnasieelever, med bifogade lärarkommentarer. Studien lägger även stor vikt på 

huruvida läraren bedömer elevtexter olika, beroende på vilket program eleverna studerar vid. 

Elevuppsatserna härstammar från två gymnasieprogram, då 13 stycken kommer från ett 

teoretiskt program och 11 stycken från ett yrkesförberedande program. En koppling görs även 

mellan undersökningens resultat och tidigare forskning kring ämnet, för att belägga det som 

har framkommit genom den utförda studien. Det visar sig att den medverkande pedagogen gör 

en viss åtskillnad mellan pojkar och flickor, men den största skillnaden ligger i hur han väljer 

att kommentera eleverna på de båda gymnasieprogrammen.

Nyckelord: genus, lärarkommentarer, pedagog, gymnasieprogram, elevarbeten och 

undersökning.
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1. Inledning

I det inledande kapitlet ger vi en bakgrund till valet av vårt uppsatsämne, behandlar syftet, 

samt nämner de avgränsningar som vi har gjort.

1.1 Bakgrund

Vi har under våra VFU-perioder, inom lärarutbildningen, kommit till insikt om att 

producering av kommentarer är en stor del av en lärares dagliga arbete. I gymnasieskolan idag 

ligger mycket fokus på produktion av texter, vilket ställer stora krav på pedagogen som ska

göra en rättvis och jämlik bedömning. Genom att belysa detta ämne är vår förhoppning att vi 

ska bli medvetna om denna eventuella problematik, vilket kan göra oss till bättre pedagoger. 

Vi känner en viss oro att lärare möjligtvis kommenterar olika, beroende på om det är en pojke 

eller flicka som står bakom arbetet i fråga. Om så är fallet skulle en förklaring till detta kunna 

vara att pojkar och flickor omedvetet bedöms olika av pedagoger, med anledning av att de

själva har uppfostrats efter ett visst mönster.

Bland forskare idag är definitionen av genus ständigt ett tvisteämne. Högskoleverket och 

nationella stiftelsen för genusforskning skriver att det inte finns någon självklar beteckning på 

vad genus egentligen betyder. Forskarna är idag av olika åsikter angående begreppet och det 

finns därför inget givet svar på denna fråga.1 Vi har på grund av detta valt att använda en 

väldigt förenklad version av begreppet genus, då vi i princip likställer det med könslig 

tillhörighet.

Då genus ständigt är ett aktuellt ämne, har vi valt att inrikta oss på lärarkommentarer ur ett 

sådant perspektiv. Det är i skolan mycket viktigt att alla elever, pojke som flicka, får lika stor 

plats i klassrummet, eftersom alla är i behov av att utvecklas som individer. Vi menar att 

denna uppsats kan hjälpa oss i vår framtida yrkesroll, genom att vi blir medvetna om våra 

undermedvetna genusuppfattningar.

Vår förhoppning är även att de pedagoger som kommer i kontakt med uppsatsen blir 

medvetna om hur de själva agerar gentemot sina elever. På det viset kan lärare utveckla sin 

pedagogiska förmåga, vilket kan leda till en mer jämlik bedömning av elever och deras texter, 

samt ett mer behagligt klassrumsklimat.

                                                
1 Inga Wernersson, Genusperspektiv på pedagogik (Högskoleverket, 2006) s.5.
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Ytterligare en fundering som har dykt upp i våra diskussioner, är att lärare bedömer elever

olika beroende på vilket gymnasieprogram de studerar vid. Vår tankegång cirkulerar kring att 

det finns olika uppfattningar om hur eleverna vid de teoretiska, samt de yrkesförberedande 

linjerna borde prestera. Anledningen till detta skulle kunna vara att eleverna vid de teoretiska 

programmet förväntas läsa vidare vid högskola eller universitet och därför kan fallet vara så 

att de bedöms hårdare än elever vid det yrkesförberedande programmet. 

1.2 Syfte

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka en lärares kommentarer med 

avseende på genus. Vi har valt att fördjupa oss i det nämnda ämnet för att få en större

förståelse för en lärares kommentarer av uppsatser, då det är en stor del av en svensklärares 

dagliga arbetsuppgifter.

En frågeställning som vi ställer oss är: Finns det några skillnader i hur en lärare 

kommenterar pojkars respektive flickors elevarbeten? Frågan är relevant, då vi läser till lärare

och därigenom kommer att befinna oss i situationer där producering av kommentarer

förekommer. Om svaret på frågan blir ”ja”, vilka är då dessa skillnader? Finns det skillnader

kan det vara viktigt för oss som blivande lärare att belysa dessa, så att vi själva inte gör någon 

åtskillnad i bedömningarna av en elev på grund av genus.

Ytterligare en fråga som vi ställer oss är: Finns det några skillnader i kommentarerna när det 

gäller genus, beroende på vilket program eleverna studerar vid? Betoningen i denna fråga 

ligger främst på skillnader mellan olika gymnasieprogram. Det har kommit till vår kännedom 

under våra VFU-perioder att det tycks finnas en allmän attityd om att det finns olika 

svårighetsgrader, beroende på vilket program eleverna studerar vid och att det skulle kunna 

leda till orättvisa bedömningar.
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2. Material och metod

Vi har i följande kapitel valt att redogöra för det material som vi har valt att använda oss av, 

samt kommentarer kring den metod som används i uppsatsen. Vi har även kommenterat den 

aktuella urvalsgruppen, genomförandet och har avslutningsvis en metoddiskussion. 

2.1 Material

Materialet vi har valt att bygga vår framställning på, består av resultat från den kvantitativa 

och kvalitativa undersökningen av lärarkommentarer. Vi har även tagit del av tidigare 

forskning angående genus, ur både ett elev- och lärarperspektiv. Undersökningen består av 24 

olika elevuppsatser, där 12 stycken är från pojkar och 12 från flickor, med tillhörande 

kommentarer. På det teoretiska programmet är 8 uppsatser skrivna av pojkar och 5 av flickor. 

Vid det yrkesförberedande programmet är det 4 stycken uppsatser som har producerats av 

pojkar och motsvarande siffra för flickorna är 7.

Uppsatserna som har skrivits av eleverna vid det yrkesförberedande programmet är en 

berättelse, där genomsnittslängden är 1,5 till 3 sidor, med novellinslag. Den uppsats som 

eleverna vid det teoretiska programmet har skrivit är av utredande karaktär, med en 

genomsnittslängd på 10 till 12 sidor. Detta innebär att de senare uppsatserna är mer ingående,

än uppsatserna från det yrkesförberedande programmet. Detta är anledningen till att vi har 

valt att separera de olika programmen, för att få ett mer rättvist resultat.

2.1.1 Avgränsningar

Undersökningen har begränsats till en gymnasieskola i Halmstad, där vi har kommit i kontakt 

med en manlig svensklärare. Då vi studerar till gymnasielärare, anser vi att det därför är 

relevant för oss att undersöka en lärare med inriktning mot svenskämnet.

Anledningen till att vi endast har valt att inrikta oss på en lärare, är för att få en djupare och 

mer ingående undersökning. Trots att man med hjälp av denna undersökning inte kan dra 

något entydigt svar kring en lärares kommentarer i allmänhet, menar vi att det fortfarande är 

av intresse att studera en specifik lärare mer ingående. Uppsatsen kommer förhoppningsvis att 

göra oss, som lärarkandidater, mer medvetna om vilka kommentarer vi använder oss av vid 

bedömning av elevuppsatser.
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Vi har fått tillgång till att studera totalt 24 uppsatser, med bifogade lärarkommentarer, från ett 

teoretiskt samt ett yrkesförberedande program. Det i sig har resulterat i att vi fått möjlighet att 

göra en jämförelse mellan kommentarerna på de båda programmen.

2.1.2 Urvalsgrupp

Läraren som ingår i vår undersökning är en medelålders man som är relativt nyutexaminerad. 

Han undervisar i ämnena engelska och svenska på en gymnasieskola i Halmstad. Vi har av 

anonymitetsskäl valt att inte redogöra för vilken skola, samt vilka program de elever som 

ingår i undersökningen studerar vid. Av de sammanlagt 24 uppsatserna kommer 11 stycken 

från det yrkesförberedande programmet och 13 stycken från det teoretiska programmet.

2.2 Metod

Vi har valt att genomföra en kvantitativ, samt en kvalitativ undersökning där en svensklärares 

kommentarer sätts i fokus. Anledningen till att vi har valt en kvantitativ studie beror på att vi 

vill få en stor grund att stå på, för att kunna dra eventuella slutsatser. Den kvalitativa studien

har vi valt att genomföra för att se om de kommentarer som gavs var befogade. Genom att 

kombinera de båda undersökningarna har vi fått insikt i hur den manlige läraren kommenterar 

elevarbeten. 

Vi har valt att intressera oss för det totala förhållandet i kommenterandet av pojkars och 

flickors uppsatser. För att resultatet ska bli mer rättvisande, kommer vi även att undersöka 

eventuella genusskillnader mellan gymnasieprogrammen. Skälet till detta val beror på att de 

två programmen har skrivit olika typer av uppsatser, där längden varierar.

Sättet att räkna kommentarer har valts för att få ut så mycket som möjligt från lärarens 

omdömen. Vi har valt att studera antal kommentarer/ uppsats, där allt är inräknat, från stora 

skiljetecken till hela satser. Endast de kommentarer som befinner sig i marginalen kommer att 

räknas och det gäller genomgående för hela undersökningen. Anledningen till detta urval är

för att undvika ”onödiga” rättstavningsfel. Vi vill alltså genom undersökningen ta del av ett 

större perspektiv. Även antal ord i kommentarerna/ uppsats studeras, för att få en tydlig bild 

av hur kommentarerna förhåller sig till varandra i pojkars och flickors uppsatser. 

Avslutningsvis undersöker vi även antalet positiva respektive negativa kommentarer/ uppsats. 

Med definitionen positiva kommentarer menas uttryck som: lysande, stark berättelse, ! och 
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bra miljöbeskrivningar. Exempel på negativa kommentarer kan vara: dålig meningsbyggnad, 

nytt stycke, ? och gör om enligt instruktion.

Resultatet av undersökningen redovisas i diagram för att enkelt få en inblick i hur 

kommentarerna fördelas mellan flickor och pojkar. Genom användandet av diagram framgår 

skillnaden tydligt mellan genus och de olika programmen. Som komplettering till 

diagrammen används text, för att få ett bättre sammanhang.

2.2.1 Genomförande

Arbetet med uppsatsen har inletts med att ta kontakt med den medverkande läraren och vi har 

läst relevant litteratur, för att sätta oss in i vikten av jämlik bedömning av uppsatser. När vi 

fick tillgång till uppsatserna, började arbetet med att sammanställa lärarens kommentarer. Då 

vi har sett vad resultatet indikerade togs litteratursökandet vidare, för att belägga 

undersökningens resultat. Vi har sökt litteratur i högskolebibliotekets katalog HULDA, samt i 

stadsbibliotekets katalog. Sökandet har resulterat i att vi funnit några få relevanta böcker, där 

vi sedan har utgått från deras litteraturförteckning, för att ta sökandet vidare. Vi har även valt 

att koppla samman undersökningens resultat med tidigare forskning, för att dra starkare 

slutsatser.

2.3 Metoddiskussion

Ett problem att beakta i sammanhanget är att det i undersökningen endast ingår en pedagog, 

vilket gör att man inte kan dra några direkta slutsatser av lärarkommentarer i allmänhet. Vi 

anser att det för vårt syfte är mer intressant att fördjupa kunskaperna kring en lärares 

kommenterande, än att få lösryckt information angående flera. 

Förutom problemet ovan bör också nämnas att de två uppsatstyperna vi använder oss av i 

undersökningen, är av olika längd och har komponerats för olika syften. Det leder till att vi

skiljer de båda programmen åt i resultatredovisningen, för att få ett mer rättvist resultat. 

Uppdelningen av programmen medför att vi får fler variabler att ta med i beräkningen.

Under arbetets gång har det kommit till vår kännedom att elevgruppen kan vara något 

felfördelad. Då vi inte har fått hela klassuppsättningar av uppsatser har det omedvetet skett ett 

urval och detta urval kan ha påverkat resultatet på ett ofördelaktigt sätt.
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3. Tidigare forskning

Nedan presenteras relevant bakgrund för det valda uppsatsämnet. 

3.1 Skolans roll angående genusfrågan

Skolans roll i fråga om jämställdhet mellan män och kvinnor, pojkar och flickor är väl 

formulerat i de styrdokument som råder idag. I referensmaterialet Olikheter- en brist eller 

tillgång? behandlar Skolverket delar ur läroplanerna. ”Skolan skall aktivt och medvetet 

främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla 

sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt” (Lpf 94, sid. 24).2

Ytterligare ett viktigt begrepp inom skolan är genus i ett pedagogiskt perspektiv, vilket

handlar om hur relationerna mellan pojkar och flickor ser ut och vilken betydelse detta har för 

den skolmiljö som de vistas i. Sett utifrån detta perspektiv kan man hänföra pojkars och 

flickors olika sätt att tänka, värdera och agera utifrån deras olika erfarenheter. Skolverket 

skriver: ”Det blir därmed centralt att förstå hur idéer om kvinnors och mäns natur uppstår och 

utvecklas”3. De menar även att skolan håller fast vid dessa idéer med hjälp av sin personal 

samt sättet att organisera sin verksamhet i val av undervisningsformer, metoder och innehåll. 

Detta är en bidragande orsak till att flickor och pojkar får erfarenheter som senare formar 

deras uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt. 4

Skolverket skriver även att forskning visar att skolan förstärker de olikheter angående genus 

som finns, på ett sätt som begränsar pojkars och flickors inlärning. Skolan är i allmänhet 

”anpassad till pojkars inlärningsmönster och mognadstakt.”5. I referensmaterialet skriver de 

även att det är ett känt fenomen bland både forskare och lärare, att lektioner planeras för att 

man ska hålla de mest aktiva pojkarna sysselsatta. Skolverket använder sig även av delar ur 

rapport nummer 47 och beskriver att det under de första sex skolåren i undervisningen läggs

en tyngdpunkt på det som flickor är bäst på, nämligen verbal förmåga. Under de övriga 

skolåren ligger betoningen på det som pojkar är bäst på, spatial förmåga.6

                                                
2Olikheter- en brist eller tillgång? undervisningsformer, pedagogiska metoder och innehåll i ett genusperspektiv. 
Skolverket, (Stockholm, 1997) s. 8.
3 A.a. s. 9.
4 A.a. s. 9. 
5 A.a. s. 9. 
6 A.a. s.9.
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3.2 Lärarens roll 

Jämställdhetsstrategen Kajsa Svaleryd menar i Genuspedagogik, att det största hindret för att 

pedagoger ska kunna arbeta med jämställdhet är de själva. Hon menar att lärare måste se till 

sig själva först innan de kan börja arbeta medvetet med eleverna. Det är viktigt att kunna se 

sambandet mellan samhällsstrukturer, sina egna värderingar samt hur man agerar, både 

medvetet och omedvetet. Svaleryd betonar att det är först när pedagogerna vågat granska sig 

själva som de kan lyckas bryta elevernas genusmönster.7

En förskolepedagog som fokuserar på att bryta elevernas mönster kring genus är Britta 

Olofsson. Hon påpekar i Modiga prinsessor & ömsinta killar att det som lärare är viktigt att 

hjälpa flickorna med deras självförtroende och se till att de tar för sig mer i olika situationer 

som uppstår i skolan. När det beträffar pojkarna måste man lära dem mer om närhet och 

omvårdnad. Allt det här behöver man tänka på som lärare för att få det jämlikt i skolan. Det 

finns även nackdelar med detta. Risken finns att om man som pedagog manar på flickorna att 

bli hårdare, skulle förmodligen pojkarna bli ännu hårdare, menar Olofsson.8

Ytterligare en forskare som behandlar pojkars och flickors olikheter är Charlotta Einarsson. 

Hon skriver i Lärares och elevers interaktion i klassrummet, att pojkar generellt styr

interaktionen i klassrummen. Detta kan förklaras med att det i huvudsak är ett mindre antal 

pojkar i varje klass som dominerar kommunikationen med lärare och på så sätt upplevs det 

som ett övertag från pojkar. Einarsson lägger här en betoning på vilket kön den aktuelle 

läraren har. Hon beskriver en studie som gjorts i Grekland, som visar att kvinnliga lärare 

oftare gav eleverna tillsägelser än om man jämför med deras manliga kollegor. Det visade sig 

även att de kvinnliga lärarna, till skillnad från de manliga, hade fler könsstereotypa 

förväntningar på eleverna.9

En författare som Charlotta Einarsson citerar är Bellamy, som har studerat manliga och 

kvinnliga lärare. Bellamy har, via en jämförelse av manliga och kvinnliga lärare på 

högstadiet, kommit fram till att manliga lärare integrerade med pojkar två tredjedelar av tiden 

                                                
7 Kajsa Svaleryd, Genuspedagogik (Liber AB, 2006) s 46.
8 Britta Olofsson, Modiga prinsessor & ömsinta killar (Lärarförbundets förlag, 2007) s. 77f.
9Charlotta Einarsson, Lärares och elevers interaktion i klassrummet (Linköpings universitet, 2003) s 32f. 
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och med flickor en tredjedel. De kvinnliga lärarna ska däremot ha kommunicerat lika mycket 

med pojkar som med flickor.10

3.3 Flickor och pojkars roller i skolan

I ett klassrum är det först och främst läraren som pratar mest, sedan pojkarna och sist 

flickorna, skriver Britta Olofsson. Enligt henne pratar flickorna endast sex och en halv minut 

under en timmes lektion medan pojkarna pratar i 13 minuter.11 Jan Einarsson och Tor G 

Hultman är av samma åsikt som Olofsson i sin bok Godmorgon pojkar och flickor, där de 

skriver att det är vanligt att läraren har ordet den största delen av tiden i ett klassrum, och att 

eleverna inte får mycket sagt under en skoldag. Einarsson och Hultman förklarar också att det 

finns en del elever som ofta hörs och syns, medan vissa elever kan gå en hel dag utan att få 

någonting sagt i skolan.12

Charlotta Einarsson beskriver hur en forskare, A. Kelly, har undersökt elevinteraktion, genom 

att ha utfört en metaanalys på redan befintlig forskning angående könsskillnader i 

klassrumsinteraktion. Totalt undersökte Kelly 81 studier och kom fram till att flickor hade en 

underrepresenterad roll i samspelet mellan lärare och elev. Einarsson skriver att flickorna 

deltog i 44 procent av interaktionen mellan lärare och elev. Samspelet var densamma 

oberoende av om det var elev eller lärare som startat interaktionen. Fördelningen av beröm 

var relativt jämn, pojkarna fick 52 procent och flickorna 48 procent. Däremot var skillnaden i

fördelningen av kritik större. Pojkarna fick då 65 procent och flickorna 35 procent. Det visade 

sig även att kritiken huvudsakligen (80 %) var riktad mot elevernas beteende i klassrummet.13

Ett konstaterande som Charlotta Einarsson har gjort, är att pojkarna var överrepresenterade i 

de ”negativa” interaktionerna mellan lärare och elev och även i den direkt ämnesrelaterade 

interaktionen. Einarsson skriver att flickorna endast dominerade i en kategori, då de stod för 

52 procent av handuppräckningen i klassrummet och visade därigenom att de ville delta i 

interaktionen. Trots detta fick pojkarna fler möjligheter att svara på de frågor som läraren 

ställde. Enligt Einarsson tolkar Kelly detta som att flickorna vill delta i interaktionen i samma 

                                                
10 Bellamy, 1994 citerad i C Einarsson, s. 33.
11 Olofsson, s. 42.
12 Jan Einarsson och Tor G Hultman, Godmorgon pojkar och flickor om språk och kön i skolan, (Liber förlag, 
1984) s. 82 f.
13 A. Kelly, 1988 citerad i C Einarsson, s. 19f.
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utsträckning som pojkarna, men inte tillåts att göra det. Lärarna tycks alltså vara orsaken till 

att det råder obalans av fördelningen av interaktion i klassrummet.14

Man kan med Charlotta Einarssons konstaterande i åtanke, göra en koppling till Britta 

Olofsson. Hon påstår att när lärare har blivit intervjuade, säger de att pojkar är mer intressanta 

att arbeta med, men de kräver också mer än vad flickorna gör. Hon nämner även i sin bok att 

när det har utförts undersökningar med hur lärare integrerar med elever visar det sig att det är 

pojkarna som lärarna föredrar att arbeta med. En lärare berättar att hon blir mer arg på en 

flicka när hon bär sig illa åt, än när en pojke gör det.15

I Godmorgon pojkar och flickor genomför Einarsson och Hultman undersökningar över hur 

en lärare integrerar med sina elever. De utför studier i 12 olika klasser, där fem av dem är 

lågstadieklasser16, två är mellanstadieklasser17 och fem är gymnasieklasser18. I den första 

undersökningen får vi följa en kvinnlig medelålders lärare som undervisar i en 

lågstadieklass.19 Under en lektion som Einarsson och Hultman närvarar vid, upptäcker de att 

pojkarna får mer uppmärksamhet än flickorna. Pojkarna ställer fler frågor och får mer negativ 

respons från läraren än vad flickorna får. Under lektionens gång framgår även att pojkarna 

talar mer rätt ut, utan att ha fått ordet av läraren, medan flickorna får fler frågor av läraren.20

Einarsson och Hultmans undersökning visar att när halva skoldagen har passerat, har flickorna 

fått mest beröm och pojkarna har överlägset fått flest tillsägelser. Även här ser man att läraren 

behandlar flickor och pojkar olika. När hon säger till flickorna är det ofta på ett milt sätt, 

medan pojkarna får en kraftfullare tillsägelse. Dessutom händer det ideligen att flickorna 

hjälper läraren att säga till pojkarna.21 Det här visar att det är lättare för flickorna att anpassa 

sig efter den idylliska miljön som en lågstadielärare eftersträvar i ett klassrum, än för pojkarna 

då de, som Einarsson och Hultman skriver, ”[…] redan före skolstarten är mindre idylliskt 

inriktade. Det gör att de från början utgör ett hot mot den eftersträvade harmonin.”22.

                                                
14 C Einarsson, s. 20. 
15 Olofsson, s. 43ff.
16 J Einarsson och Hultman, s. 86- 167.
17 A.a. s. 171- 201.
18 A.a. s. 206.
19 A.a. s. 86.
20 A.a. s. 90ff. 
21 A.a. s. 90ff.
22 A.a. s. 85.
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Efter att ha undersökt fem lågstadieklasser, kommer Einarsson och Hultman fram till att 

flickorna är nöjda med sina roller i klassrummet, men de tycker att det är påfrestande med 

pojkarnas störiga beteende. Det framkommer också att flickorna är väldigt beroende av en vän 

och de vill gärna bygga upp en vänskapsrelation med sin lärare. Pojkarna är inte alls lika 

beroende av att ha en vän som flickorna. De leker i stora grupper, där de ofta tävlar med 

varandra. Istället för att försöka att bli vän med läraren väljer de att utmärka sig så mycket 

som möjligt i klassrummet. De vill gärna ha uppmärksamhet, även om den är negativ. Detta 

kan bero på att när pojkarna är ute och leker är det viktigt att synas och höras. Den som syns 

och hörs mest, blir också ledare för de andra i gruppen.23

Till en början är det flickorna som trivs i skolan, men med årens gång är det pojkarna som 

känner sig mer bekväma. Det här framgår främst när eleverna kommer upp på gymnasienivå, 

skriver Einarsson och Hultman. Flickorna får det allt svårare, eftersom prestationskraven i 

skolan ändras. I början av skoltiden skulle de sitta tysta och enbart svara när de blev 

tillfrågade, medan de nu ska argumentera för sin åsikt och vara självständiga. Dessutom blir 

det svårt för flickorna, när de har förlitat sig på några få vänner som nu går åt ett annat håll än 

vad de själva gör. De försöker att få en liknande relation med en pojke, men pojkar har inte 

den erfarenheten av ett väninneförhållande, så de kan inte ersätta flickans förlorade vän.24

Einarsson och Hultman genomförde ytterligare studier i gymnasieklasser. En av 

undersökningarna gick ut på att debattera för eller emot ett ämne. Även om det stod i 

spelreglerna att alla skulle säga något, stack ändå pojkarna ut. De flesta visade stort 

engagemang och lade fram sin åsikt lugnt och säkert. Einarsson och Hultman fick se en viss 

osäkerhet när flickorna framförde sina argument och de lämnade talarstolen generat när de 

ansåg sig vara klara.25

3.4 Könsskillnader i utbildningsresultat

I rapport nummer 7 i Utbildningsdepartementets skriftserie beskrivs bland annat skillnaden 

mellan pojkars och flickors studieresultat. Utbildningsdepartementet har konstaterat att det 

finns påfallande skillnader mellan könen. Pojkarnas läsförmåga tycks exempelvis vara 

påtagligt sämre än flickornas. Efter undersökningar kring resultat av de nationella proven i 

                                                
23 J Einarsson och Hultman, s. 168f.
24 A.a. s. 205.
25 A.a. s. 206f.
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svenska som genomfördes i årskurs 9 år 2002, visade det sig att antalet pojkar som når de 

högre betygen, det vill säga VG eller MVG, är betydligt färre än bland flickorna. Bland 

pojkarna fick 37 procent ett högre betyg, medan siffran hos flickorna låg på 59 procent.26

Det beskrivs dessutom i Utbildningsdepartementets rapport, att betygsskillnaden mellan 

pojkar och flickor har förändrats genom tiden. På våren 1988 låg medelvärdet för flickornas 

betyg på 3,3 medan motsvarande värde för pojkarna låg på 3,0, på en skala med 5 som 

maxbetyg. Flickorna hade då bättre resultat i alla ämnen förutom tre, nämligen idrott och 

hälsa, teknik och en särkskild kurs i matematik. Under våren 2003 hade flickorna bättre betyg 

i samtliga ämnen förutom idrott och hälsa.27

Tar man sedan en närmre titt på betygen i gymnasieskolan läsåret 2002/03, uppnår flickorna 

totalt sett ett genomsnittsvärde på 14,7, där maxvärdet är 20,0, medan pojkarnas siffror ligger

på 13,4 och denna siffra var enligt Utbildningsdepartementet något högre än föregående år. 

De skriver även att flickorna har klart högre betyg i svenska A och B, än vad pojkarna har. 28

Inga Wernersson på uppdrag av högskoleverket, beskriver i Genusperspektiv på pedagogik, 

precis som Utbildningsdepartementet, genusskillnader i skolprestationer. En tidigare

utgångspunkt i genusforskning i skolsammanhang har varit att flickor missgynnades, menar 

Wernersson. Senare har utgångspunkten förskjutits från flickor till pojkar, beroende på att 

pojkars resultat har försämrats jämfört med flickors. Wernersson skriver att pojkar därför inte 

kan vara den självklara normen, som fallet tidigare varit. Genom att pojkarnas fördelar inom 

de typiskt manligt könsmärkta kunskapsområden inom skolvärlden har försvunnit, har 

pojkarnas könstillhörighet blivit problematisk.29

                                                
26 Könsskillnader i utbildningsresultat. Regeringskansliet, Utbildningsdepartementets skriftserie rapport 7, 
(2004) s. 8.
27 A.a. s. 8f.
28 A.a. s. 9.
29 Wernersson. s. 23.
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Diagram 1:  Antal kommentarer/ uppsats

11,5

11
pojkar

flickor

4. Resultatredovisning

I kapitlet som följer redogör vi för resultatet av den genomförda undersökningen. Vi har valt 

att redovisa resultatet i form av diagram, då vi anser att det blir mest överskådligt. 

Undersökningen baseras på lärarkommentarerna i de totalt 24 uppsatser som vi har tagit del 

av. I samtliga diagram redovisas det uträknade medelvärdet för pojkars respektive flickors 

uppsatser. 

4.1 Skillnader mellan pojkar och flickor

Nedan följer det sammanställda resultatet av undersökningen mellan pojkars och flickors 

uppsatser. Av de 24 undersökta uppsatserna är könsfördelningen jämn.

4.1.1 Antal kommentarer/ uppsats

Då vi sammanställt lärarkommentarerna framkommer det att det finns vissa nämnbara 

skillnader i hur den aktuelle läraren kommenterar flickors respektive pojkars uppsatser. Till en 

början har vi valt att studera antalet kommentarer/ uppsats. Resultatet av denna undersökning 

resulterar i följande:

Som framgår av diagrammet får pojkarna ett medelvärde på 11,5 kommentarer/ uppsats, 

medan flickorna får 11. Resultatet påverkas här av det faktum att andelen pojkar med den 

längre uppsatsvarianten här är 8 stycken, medan flickorna med samma förutsättningar är 5 

stycken. Vi kommer därför i avsnitt 4.2 att redogöra för programskillnaderna för att få ett mer 

rättvist resultat. 
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Diagram 2: Antal ord i lärarens kommentarer/ uppsats

48,3

50

pojkar

flickor

4.1.2 Antal ord i lärarens kommentarer/ uppsats

I diagrammet som följer nedan redovisas resultatet av studierna kring hur många ord i 

kommentarerna, den manlige läraren använder sig av i rättningen av elevuppsatserna.

Baserat enbart på diagrammet ovan kan man konstatera att läraren i fråga tycks kommentera

pojkars och flickors uppsatser ungefär lika mycket, men flickorna verkar få något längre 

kommentarer. Om man kopplar ihop detta diagram med det förra, kan man konstatera att 

läraren i undersökningen, i det här fallet, kompenserar flickornas något färre kommentarer, 

med mer utförliga reflektioner.

4.1.3 Antal positiva och negativa kommentarer/ uppsats

Härnäst undersöks om det finns någon skillnad på antalet positiva, samt negativa 

kommentarer i pojkars och flickors elevarbeten. (För att ta del av definitionen kring positiva 

och negativa kommentarer se avsnitt 2.2). Trots skillnaderna mellan uppsatserna kan man 

konstatera att det finns en viss genusskillnad. 
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Diagram 3: Antal positiva och negativa kommentarer/ uppsats

2,8

8,6

1,3

4

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

positiva negativa

pojkar

flickor

Skillnaden som visas i diagrammet ovan, är att flickorna får hälften så många positiva 

kommentarer som pojkarna och en tänkbar förklaringsmodell kan vara att pojkarna får 

dubbelt så många negativa kommentarer. De positiva kommentarerna för pojkarnas del skulle

alltså kunna förklaras med att antalet negativa är betydligt högre än bland flickorna och därför 

behöver vägas upp med fler antal positiva. 

Fördelningen av positiva och negativa kommentarer överensstämmer till viss del med den 

undersökning som Charlotta Einarsson beskriver. I båda undersökningarna är det pojkarna

som får mest positiv samt negativ kritik.30 Skillnaderna ligger i att differensen är större i vår 

undersökning än i den som Einarsson beskriver.

4.2 Genusskillnader mellan de två deltagande gymnasieprogrammen

Då resultatet i ovanstående resultatredovisning påverkas av uppsatsernas olika längd har vi

även valt att redovisa de två programmen var för sig. Elevantalet på det deltagande yrkes-

förberedande programmet uppnår 11 elever, medan det vid det teoretiska programmet är 13 

deltagande elevuppsatser. 

4.2.1 Antal kommentarer/ uppsats på de två programmen

Det finns en markant skillnad om man jämför resultatet mellan det yrkesförberedande 

programmet, som vi kan se i diagram 4, och flickorna som helhet. I diagram 1 är skillnaderna 

mellan flickorna och pojkarna i princip jämnt fördelad, medan diagrammet nedan visar att 

flickorna på det yrkesförberedande programmet får betydligt färre kommentarer än pojkarna 

vid samma program. 

                                                
30 C Einarsson, s. 19f.
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Diagram 4: Antal kommentarer/ uppsats på det 
yrkesförberedande programmet

7,5

5,3

pojkar

flickor

Diagram 4 visar att flickorna nästan får en tredjedel färre kommentarer än vad pojkarna på 

samma program får. Här kan en koppling till avsnitt 3.3 göras. I lärarkommentarerna visar det 

sig, precis som Charlotta Einarsson beskriver, att flickor har mindre interaktion med läraren.31

Skillnaden mellan vår undersökning och den som Einarsson nämner, är att flickorna på det 

yrkesförberedande programmet får färre kommentarer och därigenom ännu mindre interaktion 

med läraren, än eleverna i den undersökning som Einarsson beskriver.

Efter att ingående ha studerat elevernas uppsatser vid det yrkesförberedande programmet, kan 

vi konstatera att det finns en relativt markant skillnad mellan pojkars och flickors skrivande. 

Skillnaden återspeglas även i kommentarerna, vilket visas i diagram 4, där flickorna kommer i 

skymundan. Vår bedömning är att pojkarna generellt sett ligger runt ett svagt G 

betygsmässigt, medan flickorna snarare ligger på VG och MVG, och detta skulle kunna vara 

en förklaring till varför pojkarna får fler kommentarer än flickorna. Dessa iakttagelser kan 

styrkas om man tittar under avsnitt 3.4. Skolverket har undersökt pojkars och flickors betyg 

och kommit fram till att flickor, generellt sett, har högre betyg i svenska A och B än vad 

pojkarna har32. 

I diagram 5 kan vi se en annan slags skillnad än i diagram 4. Skillnaden består av att flickorna 

från det teoretiska programmet får betydligt fler kommentarer än vad flickorna från det

yrkesförberedande programmet får. På det teoretiska programmet är även differensen mellan 

pojkar och flickor relativt stor. Av de sammanlagda kommentarerna står flickorna för 55 

                                                
31 C Einarsson, s 19f.
32, Könsskillnader i utbildningsresultat, s 9.
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Diagram 5:  Antal kommentarer/ uppsats på det teoretiska 
programmet

13,5

16,8

pojkar

flickor

procent och pojkarna för 45 procent. Den manlige läraren som medverkade i undersökningen 

har alltså delat ut fler kommentarer till flickorna när det beträffar det teoretiska programmet.

Begrundar man resultatet i diagram 4 och 5 kan det fastslås att pedagogen har valt att 

kommentera pojkarnas uppsatser olika mycket, beroende på vilket program de studerar vid. 

Vi har därför valt att jämföra hur många kommentarer pojkarna respektive flickorna får på de 

båda programmen. På så sätt får vi ett mer korrekt resultat, då det inte har någon betydelse 

vilken typ av uppsats eleverna har producerat, eftersom resultaten i programmen jämförs 

enskilt. 

Efter läsningen av elevernas uppsatser har vi kunnat konstatera, att antalet kommentarer är 

kopplat till elevernas kunskapsnivåer. Generellt sett har vi upptäckt att läraren kommenterar 

de elever som kan uppfattas som lite svagare mer. Det visas i diagram 5 att flickorna på det 

teoretiska programmet, som enligt vår bedömning är lite svagare, får fler kommentarer än 

pojkarna vid samma program. I diagrammet över det yrkesförberedande programmet visar det 

sig även här att de elever som vi upplever som lite svagare får fler kommentarer av läraren. I 

det här fallet är det pojkarna som tenderar att vara de svaga eleverna och är den elevgrupp 

som får fler kommentarer i sina uppsatser.

4.2.2 Antal ord i lärarens kommentarer/ uppsats på de två programmen

I diagram 6 kan man fastställa att läraren använder sig av betydligt fler ord i kommentarerna, 

på det yrkesförberedande programmet, när det beträffar omdömet kring pojkars uppsatser, än 

när det gäller flickors. Pojkarna får nästan en tredjedel fler ord i sina kommentarer, än vad

flickorna får.
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Diagram 7: Antal ord i lärarens kommentarer/ uppsats på det 
teoretiska programmet

50,3

84,2

pojkar

flickor

Diagram 6: Antal ord i lärarens kommentarer/ uppsats på det 
yrkesförberedande programmet

44,3

24,4

pojkar

flickor

Begrundar man resultatet som framgår i diagram 7 visar det sig att pojkarna på det teoretiska 

programmet får betydligt färre ord i sina kommentarer än flickorna. Skillnaderna mellan 

pojkars och flickors omdömen vid det teoretiska programmet ligger inte i slutkommentarerna. 

Istället är skillnaden att flickorna får längre utlåtanden genomgående i uppsatsen. Ett exempel 

på dess olika längd är följande:

a) Du måste ange referenser till källor i texten när du redovisar fakta. Var kommer de 

ifrån? (flicka).

b) Om du inte vet källan kan du inte använda det (pojke). 

Vid jämförelse av dessa framgår det tydligt att läraren kommenterar flickan mer, trots att 

eleverna har gjort fel av liknande sort. 
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Diagram 8: Antal positiva och negativa kommentarer/ uppsats 
på det yrkesförberedande programmet

1,5
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1,7

3,6

0

1

2

3

4

5

6

7

positiva negativa

pojkar

flickor

Om man jämför resultatet i diagram 7 och 5 anas det en koppling mellan antalet kommentarer/ 

uppsats och antalet ord i kommentarerna/ uppsats. I diagram 5 får pojkarna färre utlåtanden, 

vilket även visas över antalet ord i diagram 7. 

I jämförelse mellan de båda programmen, ser man att det är flickorna på det teoretiska 

programmet som får flest antal ord i lärarkommentarerna. Återigen kan det göras en koppling 

mellan de två ovanstående diagrammen och med diagram 4 och 5. Skillnaderna i de senare (4 

och 5) håller i sig även i diagram 6 och 7, med en liten skillnad. Differenserna utökas 

nämligen något när det gäller antal ord i lärarens kommentarer/ uppsats. 

4.2.3 Antal positiva och negativa kommentarer/ uppsats på de två programmen

På det yrkesförberedande programmet är det flickorna som får flest positiva kommentarer och 

minst negativa. Skillnaden är däremot minimal om man tittar på de positiva kommentarerna 

där det endast skiljer 0,2 kommentarer/ uppsats. Den största differensen finner man däremot 

om man begrundar resultatet av de negativa kommentarerna, där pojkarna nästan får dubbelt 

så mycket ris från den manliga läraren.

De exempel som följer är prov på två stycken olika slutkommentarer, en flickas och en 

pojkes, från det yrkesförberedande programmet:

c) Jag kan inte rätta det här (pojkens namn), din meningsbyggnad har så många fel. Du 

måste skriva om texten först och sätta punkt när en mening är slut och börja nästa 

med stor bokstav (pojke).

d) Lysande! En fantastiskt fin uppsats. Bra miljöbeskrivningar. Bra tolkning av rubriken. 

Bra struktur & välskriven med undantag för en del småfel & slarvfel (flicka).
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Diagram 9: Antal positiva och negativa kommentarer/ uppsats 
på det teoretiska programmet

3,5
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Denna skillnad kanske kan förklaras genom att pojkens uppsats skulle kunna vara något sämre 

än flickans vid samma program. Överlag är inte detta en avvikande skillnad mellan 

kommentarerna vid det yrkesförberedande programmet, utan det är snarare genomgående.

Diagrammet över eleverna från det teoretiska programmet visar att flickorna är den grupp som 

får minst positiva kommentarer. De får inte ens hälften så många positiva kommentarer som 

pojkarna inom samma program. Pojkarna är alltså de som får mest positiva kommentarer, men 

även minst negativa. Även här ger vi två exempel på slutkommentarer, men då kommentarer 

från läraren till elever vid det teoretiska programmet: 

e) Bra arbete! Mestadels mkt välformulerat med bra synpunkter. Instruktionerna har 

följts bra (pojke). 

f) På flera ställen saknas referenser till källor – åtgärda. Intressant, men det känns som 

du har haft lite bråttom att skriva (flicka).

Kommentarerna visar att pojken fick fler positiva kommentarer medan flickan fick positiv 

kritik inbakat i det som överlag var negativt.
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5. Analys och diskussion

I detta avsnitt behandlar vi de frågeställningar som vi baserar uppsatsen på och resonerar 

kring dem. Precis som vår undersökning betonar även Lpf 94 vikten av jämlikhet. Det är idag 

skolans skyldighet att plantera ett likhetstänkande mellan mäns och kvinnors rättigheter. 

Skolan ska uppmuntra eleverna att utöva sina intressen utan att de begränsas av fördomar om 

vad som är manligt och kvinnligt.

5.1 Finns det några skillnader i hur en lärare kommenterar pojkars respektive 

flickors elevarbeten?

Vår undersökning tyder på att det finns en viss skillnad i hur den undersökte läraren ger 

synpunkter på sina elevers uppsatser. Det framkommer genom undersökningen att flickorna 

får mindre antal kommentarer/ uppsats, men de är också den grupp som får flest ord i 

kommentarerna/ uppsats. Skillnaden mellan de utlåtanden som pojkarna och flickorna får är 

minimal. Detta är ett resultat som vi inte har förväntat oss, då litteraturen vi läst pekade mot 

ett annat utslag. Ser man till exempel vad Utbildningsdepartementet skriver, kan man 

konstatera att pojkar inte får lika höga betyg i svenska A och B som vad flickor får33.

Anledningen till undersökningens utslag är, som vi tidigare har nämnt, att de två 

uppsatstyperna är av olika karaktär och längd.

När vi sedan har övergått till att studera positiva och negativa kommentarer har vi upptäckt en

mer markant skillnad. Trots att skillnaden mellan pojkars och flickors uppsatser inte är

speciellt stor när det kommer till antal kommentarer/ uppsats, är ändå kommentarernas 

karaktär av olika slag. Det visas att pojkarna får mer än dubbelt så mycket negativ kritik än 

vad flickorna får, men läraren väger upp detta genom att dessutom ge pojkarna desto mer 

positiva kommentarer. Tidigare forskning visar att det inte är ovanligt att man som pedagog 

behandlar flickor och pojkar olika. Enligt Jan Einarsson och Tor G Hultmans undersökning 

framgår det att flickorna får mest beröm och pojkarna är de som får mest tillsägelser34. 

Resultatet i vår undersökning skiljer sig något från Einarsson och Hultmans undersökning, då 

det i vår studie är pojkarna som får mest positiv och negativ kritik. Även Charlotta Einarsson 

                                                
33 Könsskillnader i utbildningsresultat, s 8f.
34 J Einarsson och Hultman, s. 95
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lägger stor vikt vid att pojkar är överrepresenterade i negativ interaktion mellan lärare och 

elever35.

5.2 Finns det några skillnader i kommentarerna när det gäller genus, beroende på 

vilket program elever studerar vid?

Här har vi fått ett mer intressant resultat, även om det inte fullständigt överensstämde med det 

vi hade förväntat oss. Det visar att den undersökte läraren skiljer eleverna åt, beroende på 

vilket program de studerar vid, när det beträffar antal kommentarer/ uppsats. Flickorna på det

yrkesförberedande programmet är de som får minst utlåtanden, även om pojkarna vid det 

teoretiska programmet inte kommer långt efter. Undersökningen visar även att de elever som 

är lite svagare får mer kommentarer. Anledningen till detta kan vara att läraren i fråga känner 

ett behov av att kommentera de svaga eleverna mer, så att de får insikt om hur de egentligen 

skriver. Det skulle även kunna vara på det sättet att läraren anser att de lite skickligare 

elevernas språk är tillräckligt bra och därför inte behöver utvecklas på samma sätt som de 

svaga elevernas.

Om man har resultatet från antal kommentarer/ uppsats i åtanke när man studerar antal ord i 

kommentarerna/ uppsats visar det sig att differensen växer. Flickorna vid det yrkes-

förberedande programmet är återigen de som blir mest åsidosatta, när det kommer till antal 

ord i kommentarerna/ uppsats. Även pojkarna vid det teoretiska programmet kommer i viss 

skymundan, trots att skillnaden inte är lika markant här. Den slutsats man kan dra är att de 

elever som vi anser är duktigare får både mindre kommentarer, samt färre ord i 

kommentarerna/ uppsats. Vår uppfattning är att trots att flickorna vid det yrkesförberedande 

programmet har betydligt starkare uppsatser än pojkarna vid samma program, får de betydligt 

färre och kortare kommentarer i sina uppsatser. Anledningen till detta är naturligtvis svårt att 

spekulera kring, eftersom vi inte vet hur den medverkande läraren resonerar. En möjlig 

förklaring till detta finner man efter att ha studerat elevernas uppsatser, då flickornas 

uppsatser är betydligt bättre än pojkarnas. Läraren kanske anser att han därför inte behöver 

kommentera flickornas arbeten lika utförligt. 

En intressant aspekt i detta sammanhang är att det är flickorna vid det yrkesförberedande

programmet och pojkarna vid det teoretiska programmet som kan tyckas vara lite starkare. Ser 

                                                
35 C Einarsson, s. 19f.
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man till tidigare forskning borde det rent generellt vara flickorna vid båda programmen som 

har starkare arbeten (se avsnitt 3.4). Trots att tidigare forskning visar att flickorna är de som 

borde ha starkare betyg, tyder vår undersökning på att pojkarna faktiskt kan vara starkare,

beroende på vilket program de läser vid. Det är naturligtvis svårt att dra några generella 

slutsatser, då vi inte har fått tillgång till hela klassuppsättningar och det skulle också kunna 

vara så att vi fått tillgång till de svagaste, samt de bästa elevernas uppsatser.

Ytterligare en stor skillnad mellan de båda programmen är fördelningen av de positiva och 

negativa kommentarerna. Återigen är fördelningen helt omvänd, det vill säga att den grupp 

som får mest positiv kritik vid det yrkesförberedande programmet får minst positiv kritik på 

det teoretiska programmet. Som vi tidigare nämnt är det flickorna vid den yrkesförberedande 

linjen som får mest positiv kritik, vilket i det här fallet innebär att det är flickorna vid det 

teoretiska som får minst positiv kritik. Studerar man resultatet över det yrkesförberedande 

programmet ser man att det är en oerhört liten skillnad, även om flickorna har ett knappt 

övertag, när det beträffar lärarens utdelning av positiv kritik i kommentarerna. Ser man 

däremot till resultatet från det teoretiska programmet upptäcker man en markant skillnad. Här 

är fördelningen mer ojämn. Pojkarna får nämligen mer än dubbelt så mycket positiv kritik än 

flickorna. En anledning till utdelningen av de positiva samt negativa kommentarerna skulle 

kunna vara att den medverkande läraren väljer att kompensera bristen på kommentarer med 

positiv kritik. Detta skulle förklara varför det är pojkarna på det teoretiska programmet och 

flickorna vid det yrkesförberedande programmet som får mest positiv kritik.

Studerar man vilka grupper läraren har delat ut mest negativ kritik till, upptäcker man en 

intressant skillnad. På det yrkesförberedande programmet finns det en tendens att det är 

pojkarna som blir hårdast drabbade, med nästan dubbelt så många negativa kommentarer som 

flickorna vid samma program. Tittar man däremot på det teoretiska programmet upptäcker 

man att skillnaden inte är lika stor. Flickorna är de som får mest negativ kritik vid detta 

program. Det som kan ligga till grund för att skillnaden mellan programmen är så stor skulle 

kunna vara att flickorna vid det teoretiska programmet trots allt skriver något bättre än 

pojkarna vid det yrkesförberedande programmet. Detta skulle kunna förklara varför det är en 

större genusskillnad på det yrkesförberedande programmet. 

Om man jämför flickorna från de olika programmen slås man av en markant skillnad av 

fördelningen av positiv och negativ kritik. Skillnaden mellan den positiva kritiken är minimal, 
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då det endast skiljer 0,1 procentenheter till flickorna vid det yrkesförberedande programmets 

fördel. Ser man däremot till den negativa kritiken får flickorna vid det teoretiska programmet 

tio fler negativa kommentarer/ uppsats. Då ställer vi oss frågan: Kan detta bero på att 

flickorna vid det teoretiska programmet förväntas studera vidare vid högskola eller universitet 

och förbereds därför hårdare? Läraren ifråga försöker kanske lära flickorna att ta emot negativ 

kritik och lära dem att lärarna vid högskola och universitet inte är lika milda och förstående 

som lärarna i grund- och gymnasieskolan.

När det avser negativ kritik visar vår undersökning att pojkarna vid det teoretiska programmet 

får något fler negativa kommentarer, än pojkarna vid det yrkesförberedande programmet. 

Även detta skulle kunna bero på lärarens vilja att förbereda dem inför högskola eller

universitet, som i fallet ovan med flickorna från det teoretiska programmet.

Överlag inriktar sig den medverkande läraren på att kommentera det negativa i en elevtext, 

mer än det positiva. Det är naturligtvis svårt att spekulera kring orsaken till detta, men det 

skulle kunna förefalla att läraren har svårt för att se det positiva i en text och därför betonar 

det negativa. Det kan även vara så att fokuseringen kring det negativa skulle kunna bero på 

lärarens vilja att eleverna ska utveckla sitt skrivande och att den negativa kritiken är hans sätt 

att hjälpa eleverna vidare. Metoden som han använder sig av är säkert effektiv för en stor 

andel elever, men möjligheten finns att en del elever upplever att svenskämnet blir 

ointressant, då de endast får negativ kritik. Detta kan i sin tur leda till att eleven stannar upp i 

sin skriftutveckling och väljer att rikta sin uppmärksamhet mot andra ämnen, där pedagogen 

bedömer eleven på ett mer positivt sätt. 
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6. Avslutning

I detta avslutande kapitel drar vi vad vi anser vara relevanta iakttagelser och slutsatser av 

resultatet, presenterar förslag till vidare forskning, samt gör en sammanfattning av uppsatsen.

6.1 Iakttagelser och slutsatser

Undersökningens resultat påverkas av flera faktorer. En av dem utgörs av att det undersökta 

ämnet är relativt outforskat. Detta resulterar i att det är svårt att dra jämförelser mellan vår 

undersökning och tidigare forskning, vilket leder till att vikten av undersökningen inte kan 

befästas lika tydligt. Dock kan det vara intressant att producera ett nytt inlägg i ett så 

outforskat ämne, vilket gör att slutsatserna som dras får större betydelse. 

Resultatet i undersökningen begränsas av det faktum att endast en lärare medverkar. Detta 

leder till att det är svårt att dra några generella slutsatser kring en lärares kommentarer av 

elevtexter. Vi vill därför betona att undersökningens resultat endast speglar en enskild lärares 

kommentarer och inte en hel lärarkår. Slutsatserna är därför aningen diffusa i ett generellt 

sammanhang, vilket kan vara bra att ha i åtanke under fortsatt läsning. Trots att studien är 

begränsad till sitt omfång, menar vi att den kan fungera som en väckarklocka för utövande 

pedagoger.

Ytterligare en faktor som påverkar slutsatsernas betydelse är den kunskap som vi har kring 

den medverkande läraren. Resultatet påverkas av att vi endast har fått tillgång till de 

kommentarer läraren gett och inte i vilket sammanhang eller till vilken typ av elevgrupp. Det 

påverkas även av att vi inte har någon kännedom om hur den medverkande läraren tänker och 

funderar kring sin rättning och sitt kommenterande av elevtexter. Med tanke på detta kan vi 

endast dra slutsatser som faktiskt visar sig i de uppsatser som vi har studerat och det är därför 

svårt att förklara vad som ligger bakom detta resultat. 

Vi har kunnat konstatera att pedagogen i fråga inte direkt gör någon åtskillnad på pojkar och 

flickor, totalt sett, angående antal kommentarer/ uppsats eller antal ord i kommentarerna/ 

uppsats. Däremot visar det sig att pedagogen skiljer pojkar och flickor åt vid fördelningen av 

positiva och negativa kommentarer. Denna slutsats innebär att pojkar är den grupp som får 

flest positiva men också mest negativa kommentarer. Flickorna är alltså de som kommer i 

skymundan och får minst uppmärksamhet när det anbelangar lärarens kommenterande av 
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elevarbeten. Britta Olofsson skriver att när lärare har blivit tillfrågade, föredrar de att arbeta 

med pojkar framför flickor. De tillfrågade lärarna beskriver att pojkar är intressantare att 

arbeta med, trots att de kräver mer än vad flickorna gör36. Ytterligare ett konstaterande är att 

flickorna får längre och mer utvecklade kommentarer än vad pojkarna får.

En annan slutsats man kan dra av undersökningens resultat är att den medverkande läraren gör 

en åtskillnad beroende på vilket program eleverna studerar vid. Uppsatserna tyder på att 

pedagogen tycks ställa högre krav på de elever som studerar vid det teoretiska programmet. 

Anledningen till detta är svårt att spekulera kring, men vi menar att det skulle kunna bero på 

att han omedvetet förbereder de eleverna inför fortsatt utbildning vid högskola eller 

universitet.

6.2 Vidare forskning

Under uppsatsens gång har ytterligare tankar väckts, vilka skulle kunna utgöra en grund för 

vidare forskning kring ämnet. Exempel på detta kan vara att få möjlighet att under en längre 

tid få följa fler än en lärare i deras arbete och därigenom utforska pedagogernas tankegångar 

kring genusfrågan. En annan intressant aspekt vore att jämföra manliga och kvinnliga lärares 

kommentarer kring elevtexter.

                                                
36 Olofsson, s 43.
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6.3 Sammanfattning

Det övergripande syftet med vår uppsats har varit att undersöka lärarkommentarer med 

betoning på genus. De frågeställningar som vi har sökt svar på är följande: finns det några 

skillnader i hur en lärare kommenterar pojkars respektive flickors elevarbeten? och finns det 

några skillnader i kommentarerna när det gäller genus, beroende på vilket program elever 

studerar vid? Dessa frågor har vi besvarat genom att läsa och presentera tidigare forskning, 

samt genomföra en egen undersökning.

Under tidigare forskning har vi presenterat relevant litteratur kring genusforskning ur ett 

skolperspektiv. Inledningsvis beskriver vi skolans roll i genusfrågan, där vi bland annat 

nämner att Skolverket menar att skolan till stor del är de som formar elevernas 

genusuppfattning och förstärker de olikheter kring genus som finns, på ett sätt som begränsar 

pojkars och flickors inlärning. Fortsättningsvis har vi valt att spekulera kring vikten av 

lärarens roll, för elevernas genusutveckling. Jämställdhetsstrategen Kajsa Svaleryd menar att 

det viktiga för läraren är att arbeta med sig själv och inse att problemet inte ligger hos 

eleverna.

I avsnittet om flickor och pojkars roller i skolan beskrivs en undersökning som Einarsson och 

Hultman genomfört. De har närvarat under lektioner, för att kunna undersöka pedagogens 

förmåga att behandla elever lika, utifrån ett genusperspektiv. Det framgår att läraren 

särbehandlar flickorna och att pojkarna är det genus som får mest kritik och tillsägelser. 

Avslutningsvis, i avsnittet tidigare forskning, beskriver vi könsskillnader i utbildningsresultat. 

Det har visat sig att flickors prestationer numera är bättre än pojkars i alla ämnen förutom ett, 

nämligen idrott och hälsa. Detta trots att man tidigare utgått från att det är flickor som 

missgynnas i skolsituationer.

Vi har även utfört en undersökning kring en lärares kommentarer av elevarbeten och 

undersökningen visar att den medverkande läraren totalt sett inte gör så stor skillnad mellan 

pojkar och flickor. Däremot finns det en större skillnad när vi har undersökt programmen 

separat. Det visar sig att pedagogen kritiserar ”de svaga” eleverna mer, än ”de starka”. Det 

föll sig så att ”de svaga” eleverna vid det teoretiska programmet är flickor och vid det 

yrkesförberedande programmet är pojkar. Läraren i fråga kommenterar överlag uppsatsernas 

negativa sidor mer än de positiva.
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