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Abstract 

Syftet med min uppsats är att belysa hur sex pedagoger som arbetar i årskurs 1-3 från samma 

kommun ser på användningen av genus i klassrummet. Uppsatsen innehåller också en 

undersökning om hur pedagoger arbetar med genus i klassrummet. Metoden som jag har valt 

till min undersökning är den kvalitativa undersökningsmetoden.  

 

Sammanlagt gjordes det sex stycken intervjuer och på tre av dessa intervjuer gjordes även 

observationer. Intervjuerna och observationerna gjordes på olika skolor i samma kommun. 

Detta för att se om deras arbetssätt skiljdes åt trots att de arbetar inom samma kommun. De 

pedagoger som blev intervjuade och även observerade är verksamma pedagoger som alla 

arbetar på lågstadiet.  

Resultatet av min undersökning visar att de sex pedagogerna oftast har genus i åtanke när de 

planerar, genomför och utvärderar sina lektioner. Resultatet visar också att begreppet "genus" 

inte används av de intervjuade. De använder istället ordet "jämställdhet", alltså att kvinnor 

och män ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Samtliga pedagoger benämner att genus 

ska genomsyra alla lektioner som du har och det ska alltid finnas med i din planering oavsett 

i vilken årskurs du arbetar i.   

 

 

 

Ämnesord: Genus, pojkar och flickor, jämställdhet, lärarens ansvar, elevernas delaktighet, 

genuspedagogik. 
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1. Inledning 

Som blivande lärare kommer jag att möta många olika elever. Både pojkar och flickor som 

har det svårt i skolan och pojkar och flickor som har lätt för skolan. Eleverna kan ha problem 

med att uttrycka sig och de kan vara rädda för att göra sina röster hörda. En utav alla mina 

läraruppgifter är att både hjälpa de starka och de svaga eleverna.  Jag känner inte att jag har 

fått lära mig om hur jag gör detta på Högskolan. Däremot så har jag stött på fall under min 

praktik där en klass bestod av betydligt fler svaga elever än starka. Då väcktes min tanke om 

hur jag skulle kunna hjälpa dessa elever, samtidig som jag ger de starka eleverna en utmaning. 

Jag vill ha mer kunskap om hur jag som lärare anpassar både mig och min undervisning så att 

den passar alla, oavsett kön och vilket kunskapsnivå de ligger på.   

 

Jag känner att "genusfrågan" är väldigt viktig för att den berör så många. Den påverkar 

elevers utveckling och jag anser att det är viktigt att man som pedagog är medvetna om genus 

så tidigt som möjligt i skolan. För då ser och följer man elever utveckling och man ser om det 

är någonting i ens arbetssätt som man behöver ändra på.  

 

I Lgr11:s värdegrund står det om alla människors lika värde samt om jämställdhet mellan 

kvinnor och män. Det är vår skyldighet som lärare att se till så att det är jämställt i skolan. 

 

Efter avslutat arbete hoppas jag att vi har fått mer kunskap om hur man kan jobba med genus i 

klassrummet på bästa sätt. Jag vill även få svar på mina frågor som i sin tur kommer att stärka 

mina kunskaper om genus både som lärare och som person.   
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1.1 Syfte  

Syftet med min uppsats är att belysa hur sex pedagoger som arbetar i årskurs 1-3 från samma 

kommun ser på användningen av genus i klassrummet.   

 

1.2 Frågeställningar 

 Är det någon skillnad på lärarens bemötande av pojkar respektive flickor i 

klassrummet? 

 Hur mycket plats får eleverna ta i undervisningen? 

 Är det jämställt mellan pojkar och flickor i klassrummet? 

 

2. Litteraturgenomgång 

I denna del kommer jag att skriva om vad litteratur och forskning säger om hur man kan 

arbeta med genus i klassrummet och vad genus innebär. Jag berör olika områden som kan 

vara av betydelse i denna fråga.  

 

2.1 Vad innebär genus? 

Genus är ett av våra viktigaste verktyg och detta begrepp uppkom ur en kritik. Kritiken 

handlade om kvinnor och mäns lika villkor (http://www.genusfokus.se/). Ordet genus är en 

översättning av ordet "gender" som kommer ifrån engelskan. Detta ord började man använda 

vid en forskning under 1970-talet (Lif, 2008).  

 

En människa föds inte till att bli en kvinna eller en man, socialt sett. Under tiden som man 

växer så utvecklas man in i något av dessa kön (http://www.genusfokus.se/).  

Genusforskningen skiljer sig därför mellan olika slags kön och genus. Det finns ett biologiskt 

kön och genus samt ett socialt kön och genus (Wahlgren, 2011).  Det är väldigt viktigt att man 

inser att dessa två kön och genus har två olika innebörder. Det gäller även orden genus och 

kön som inte heller betyder samma sak. Det kan vara så att en människa kan ha ett biologiskt 

manligt kön men ett socialt kvinnligt genus, eller tvärtom. Om en person är till exempel 

transvestit så finns det ett biologiskt kön som denne person är född till. Men det finns även ett 

socialt genus som visar denne persons identitet och som även visar en sida utåt till andra 

människor (Wahlgren, 2011).   
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Alltså har kunskaper om genus utvecklats mer och mer med åren. Genus beskriver också 

numera det sociala, kulturella och även det historiska föränderliga i vad det innebär att vara 

kvinna eller man. (http://www.genusfokus.se/) 

 

Tallberg Broman (2002) tar i detta sammanhang upp problem som uppstår mellan kvinnor 

och män. Anledningen är att det nästan är som ett maktspel som handlar om vem som 

egentligen är bäst. Maktspelen kan handla om vad som uppfattas som kvinnligt respektive 

manligt, pojkaktigt respektive flickaktigt. Wernersson (2009)  är också inne på samma spår.  

Hon menar att det som männen gör är manligt och det som kvinnorna gör är kvinnligt.  Det 

manliga värderas ofta högre och detta gör att männen får högre status än kvinnorna. Med 

andra ord kan man säga att det männen gör är mer värt än det som kvinnorna gör.  

Wernersson (2009). 

 

2.2 Att som lärare arbeta med genuspedagogik 

Wahlgren (2011) skriver att det är viktigt att man som lärare är genusmedveten. Det beskrivs 

utav genuspedagogen som en jobbig process för att det påverkar en själv. Saker såsom 

personliga attityder och värderingar behandlas på olika sätt. Det är även viktigt att föra in 

genusmedvetenheten i klassrummet, både hos läraren och hos eleverna. (Wahlgren, 2011).  

 

Goodnow skriver i Marshall, Sue, Reinhartz & Judy (1997) att om lärarna blir mer medvetna 

om sin tro angående undervisningsmetoder så kan de planera samt genomföra strategier som 

ger en utbildningsmöjlighet för samtliga elever oavsett om de är pojkar eller flickor. 

 

"Lärarens professionella objekt är lärandet, det vill säga utvecklingen av olika förmågor och 

förhållningssätt hos eleverna", skriver Carlgren & Marton (2000, s. 26). Ellmin, Levén (1999) 

menar på att inom sitt speciella ämne eller kunskapsområde är läraren en handledare, 

stödperson och samtalspartner med uppgift att hjälpa eleverna med olika uppgifter.  

I detta sammanhang menar också Rickards & Hawey (2004) på att lärarna fungerar som 

coacher när de bland annat sätter upp gemensamma mål samt aktiviteter. Tack vare detta så 

stödjer de eleverna så att de växer och utvecklas som personer.  
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Högdin (2007) menar att det är viktigt att man som pedagog är medveten om att kön i 

grundskolan handlar mycket om förståelse. Den förståelse som oftast tas upp är förståelsen för 

att vara flicka respektive pojke. 

 

Den feministiska teoretikern Nancy Chodorow skriver enligt Svaleryd (2003) att upplevelsen 

av könsidentiteten för pojkar är i grunden olik och avskiljer sig ifrån flickornas. Pojkarna 

söker motpolen till de kvinnliga pedagogerna och flickorna. I detta synsätt tvingas pojkarna 

att söka sig till en identitet som skiljer sig från det som han förstår som representativt för 

mamma och för andra kvinnor i närheten. 

Hedlin (2006) skriver att skolans alla uppgifter inte bara handlar om att hantera eleverna på 

rätt sätt, utan läraren ska också kunna hantera elevernas föräldrar. När man talar om 

föräldrakontakter så vänder man sig som lärare oftare till elevernas mammor, särskilt när det 

gäller yngre elever. Man förväntar sig att mammorna ska ha ett större ansvar för barnen. 

Mammor kopplas ihop med ordet omsorg. På så sätt ser man en sak som uppfattas vara 

typiskt kvinnlig.  (Hedlin, 2006) 

 

Pedagogen Eva Forsberg skriver i Wester (2008) att när eleverna befinner sig i ett klassrum 

sker det jämt och ständigt olika maktrelationer.  Dessutom påverkar maktrelationerna 

elevernas verksamhet, alltså vad de gör, hur de gör det och varför de gör det.  Klassrummen 

beskrivs som ett litet samhälle som är inbäddat i ett komplext nät av sociala enheter (lagar), 

vanor och traditioner. Klassrumsregler är regler som eleverna väntas att följa. De som oftast 

bryter mot dessa regler är pojkarna.  

 

Svaleryd (2003) påpekar i detta sammanhang att lärare bär omedvetet på en känsla av att 

pojkar har mer bråttom än flickor. Om inte pojkar får omedelbar uppmärksamhet vet man 

aldrig vad som kan hända. Man förväntar sig också att pojkar ska vara mer fysiska och ha mer 

rörelsebehov än vad flickor har. 

Enligt Tallberg Broman (2002) talar man som lärare på olika sätt när man talar till pojkar 

respektive flickor. Man uppmärksammar dem för olika saker och förväntar sig olika saker av 

dem i bland annat hur de ska vara och hur de ska uppföra sig. På så vis skapas genus i olika 

klassrumssituationer. 

 

I grundskolan fördelas talutrymmet inte alls jämt. Enligt en forskning som tas upp i Lif (2008) 

beror det hela på vilket kön som eleverna har.  För det första tar pojkarna störst plats och talar 
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mest och i stort sett avbryter flickorna. För det andra skapar flickorna en bild av att detta är 

något som är normalt och att det ska vara så här. Men om en flicka skulle avbryta en pojke, 

vilket sällan sker, så skulle det uppstå konflikter. Pojkar accepterar inte att själva bli avbrutna 

utan att påpeka och säga till om det är någon som avbrutit dem. Sådant skapar konflikter och 

det hela blir orättvist.  (Lif, 2008) I detta sammanhang menar Wester (2008) att pojkar måste 

lära sig att vänta på sin tur och inte prata rätt ut. De måste också lära sig att inte ta över för 

mycket och avbryta den som pratar. Genom detta får pojkarna den uppmärksamheten som 

många av flickorna söker.  Det finns faktiskt de lärare som utan att ens tänka på det  låter 

pojkarna ta över i klassrummet. Detta beror på att de anser att det är så som det alltid har varit 

och så ska det förbli (Lif, 2008). 

 

2.3 Synen på pojkar och flickor  

Skolverket (2008) skriver att i våra vardagsföreställningar ingår det ofta att flickor och pojkar 

har olika egenskaper samt väljer att leka olika sorters lekar och med olika leksaker. Flickor är 

och ska vara söta, snälla och hjälpsamma. De ska alltså vara "mammas hjälpreda" och även 

"hjälpfröken" i skolan. Pojkarna däremot ska vara de som är aktiva, dominerande och kräva 

mest uppmärksamhet. Gurian och Stevens (2011) menar på sidan 13 att pojkar drar till sig 

mycket uppmärksamhet på grund av att de inte kan sitta still i klassrummet.  

 

En forskning i Skolverket (2008) visar att inom forskning talar man om något som kallar sig 

för pojkkulturer och flickkulturer. Wester (2008) menar i sin avhandling att flickorna är de 

som är goda och hjälpsamma. De tycker om att glädja andra och att finnas till hands om 

någon skulle behöva hjälp med något. 

 

Enligt Wahlgren (2011) har flickor en egen självbild. Denna självbild målar upp dem själva 

som personer och som mindre värda än pojkar. Flickorna ser sig ofta själva som skvallriga, 

fnittriga och blyga medan pojkarna anser sig vara starka, uthålliga och intelligenta. 

 

Pedagogen Erik Sigsgaard skriver i Wester (2008) att pojkar får mer skäll än vad flickorna 

får. Pojkarna är alltså de som får mest uppmärksamhet i klassrummet. Uppmärksamheten kan 

vara allt ifrån att pojkarna får skäll till att pojkarna försöker dominera i klassrummet.  
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Kajsa Svaleryd (2003) tycker som Wahlgen (2011) att när man tänker på pojkar så tänker man 

på brottning, fäktningslekar, blåmärken, bilar, klätterträd och en mycket hög ljudnivå, man 

tänker alltså på tuffa, starka och modiga pojkar.  När man tänker på flickor så associeras de 

till saker som målarböcker, rosa rosetter, pyssel, förtroliga samtal, dockor och bästisar. 

(Svaleryd, 2003) 

 

Mrs Lynn menar i Gurian, Stevens & Trueman (2000) att pojkar och flickor är olika. Varje 

barn är individuellt men det finns de saker som skiljer dem åt. Det finns de saker som 

pojkarna är bättre på än flickorna och tvärtom. (Gurian, Henley & Trueman, 2000) En sak 

som ofta uppmärksammans är att pojkar ofta umgås i stora grupper. I pojkarnas lekar tränar 

de ledarskap, kroppsuppfattning, jagkänsla, initiativförmåga, självständighet, mod och styrka.  

Pojkarnas lekar kännetecknas ofta av fysiska aktiviteter och olika former av tävlingsmoment. 

Deras språk karaktäriseras av verb som ofta är i formen av imperativ. Det kan vara ord som: 

Spring! och Kom igen! och det förekommer inte många adjektiv som beskriver upplevelsen 

av en känsla (Svaleryd, 2003). 

 

Precis som Svaleryd (2003) menar Lif (2008) på att pojkarnas ordförråd är mindre än vad 

flickornas är. Oftast tilltalar pojkarna varandra med korta kommandon. Svaleryd (2003) 

menar att generellt sätt så finns det ett mönster, en skillnad mellan pojkar och flickor. Många 

rapporter visar hur detta mönster följer dig ända från då du föds tills du dör. Men det finns de 

pojkar som inte vill klättra utan de hellre vill måla eller läsa en bok. Det finns även många 

flickor som exempelvis inte vill leka med dockor utan de hellre vill spela fotboll.  Allt detta 

innebär att flickor och pojkar inte fullt ut passar in i de olika genusmönster som finns. 

Svaleryd (2003)  menar att det är stora skillnader mellan hur pojkar och flickor talar. När det 

är lektion talar pojkarna högt och tydligt medan flickorna oftast talar med låg röst och nästan 

viskar fram det som de vill ha sagt. Ibland kan det vara så att det sker på så låg ljudnivå att det 

inte hörs vad som sägs. Man anser att flickor har ett rikare ordförråd och en bättre 

språkförmåga än vad pojkarna har. (Svaleryd, 2003) 

 

Hedlin (2006) skriver att det finns de lärare som anser att pojkar är mycket bättre på 

matematik än vad flickorna är. Detta skulle då betyda att pojkarna har en form av genetisk 

fallenhet för matematik. Flickorna tycks vara bättre än pojkarna på ämnen som rör "språk". 

Detta skulle då leda till att flickorna har en speciell språkgen som pojkarna saknar. 
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Nu för tiden har det här med könsskillnaderna i ämnet matematik förändrats och minskat. 

Pojkarna är inte längre bättre än flickorna i matematik. Hypotesen om en manlig "mattegen" 

känns inte lika trolig längre som den gjorde förr. (Hedlin, 2006) I Sveriges skolor så har 

flickorna och kvinnorna betydligt bättre resultat än vad pojkarna och männen har. Detta gäller 

i så gott som alla skol- och utbildningsnivåer inom de flesta ämnena. Om man jämför med hur 

det såg ut förr och hur det ser ut nu så har det skett en stor förändring. (Franck, 2007).  

 

2.4 Jämställdhet i skolan 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter samt skyldigheter. Jämställdhet 

har både en kvantitativ och en kvalitativ aspekt. Det som är kvantitativt är att det finns en 

jämn fördelning mellan kvinnor och män inom alla områden i samhället, till exempel mellan 

olika utbildningar. Det som är kvalitativt innebär att man tar tillvara på både kvinnor och 

mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar. (Forsberg, 1998)    

Precis som Forsberg (1998) talar Hedlin (2006) om kvantitativ och kvalitativa aspekter.  

Hedlin (2006)  diskuterar också mycket kring vad definitionen på jämställdhet är. Det är 

viktigt att man inte blandar ihop jämställdhet med ordet jämlikhet för de innebär inte samma 

sak. En av definitionerna på vad jämställdhet handlar om är förhållanden mellan kvinnor och 

män. En av definitionerna på vad jämlikhet handlar om är att det ska vara lika inför alla 

oavsett om man är man eller kvinna, pojke eller flicka (Hedlin, 2006). 

 

Att arbeta med jämställdhet ingår i alla lärares professionella uppdrag. I den gamla läroplanen 

(Lpo94) och även i den nya (Lgr11) står det att skolan ska förmedla människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta. 

 

En "skola för alla" betyder precis som det låter, det är en skola för alla där ingen räknas bort 

som "obegåvad", "lat" eller "omotiverad". Det är en skola där man accepterar att eleverna är 

olika begåvade inom olika ämnesområden. Lärandet är individuellt och eleverna måste vara 

delaktiga i deras eget lärande för att det ska bli så effektivt som möjligt.  

(Ellmin & Levén, 1999)  

 

I den traditionella skolan läser flickor och pojkar alltid samma ämnen. De har samma läroplan 

och undervisas av samma lärare. Detta innebär att de befinner sig i skolan på samma formella 
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villkor. Forskning visar också att i skolan så finns det två världar, flickornas värld och 

pojkarnas värld. Det spelar ingen roll ifall de går i samma klass för de är ändå åtskilda. När 

man exempelvis har bordsplacering eller när eleverna ska välja arbetskamrat till ett 

grupparbete så blir det oftast att pojkar väljer pojkar och flickor väljer flickor. 

(Svaleryd, 2003) 

 

Skolans klimat är inte vad det alltid har varit, allting har förändrats snabbt och tyvärr till det 

negativa. Det hela upplevs vara en form av en mer rå ton och hårdare klimat. Det tas även upp 

att framförallt språket är annorlunda och mer elakt nu än vad det var förr. De negativa 

konsekvenserna som uppstår av detta är att det blir en negativ arbets- och läromiljö för de 

flesta.  Både pojkarna och flickorna blir drabbade av detta och båda könen är inblandade i det 

hela. (Tallberg Broman, 2002) 

Wahlgren (2006) skriver att flickor trivs bättre i skolan även fast de uppges vara mer stressade 

än vad pojkarna är. De har högre betyg men de har inte lika mycket taltid i klassrummet som 

pojkarna har. Vissa elever får även en stämpel därför att de är eller beter sig på ett speciellt 

sätt.  De elever som inte passar in eller inte vill passa in i dessa "två grupper" får problem. Om 

till exempel en pojke är mer blyg än vad de andra pojkarna är eller om en flicka är mer stökig 

än vad de andra flickorna i klassen är så får de lätt en stämpel som gör att skolan har problem 

med att hantera dem.  (Wahlgren, 2011) 

 

Flickor och pojkar bemöts på olika sätt i skolan. Det ställs både krav och förväntningar på 

dem. Dessa krav och förväntningar som ställs formar deras uppfattning om vad som är 

manligt och kvinnligt. Skolan har dessutom ett ansvar, ett ansvar att motverka traditionella 

könsmönster. Skolan ska ge utrymme för eleverna att få pröva och utveckla förmåga och 

intressen oberoende av könstillhörighet.  (Lif, 2008) 

Grossman & Grossman skriver i Marshall & Reinhartz (1997) också att läraren bemöter 

pojkar och flickor på olika sätt. Pojkarna får större möjligheter att uttrycka sina tankar och 

idéer. 

 

Lif (2008) tar som Forsberg (1998) upp olika former av jämställdheter. Jämställdheterna som 

tas upp är kvantitativ och kvalitativ jämställdhet. Lif (2008) diskuterar sedan vidare om att det 

finns även några typer av jämställdhet som man har valt att kalla för formell och reell 

jämställdhet. Formell jämställdhet innebär lagar, styrdokument och policydokument som är 

formulerade på ett könsneutralt sätt. Dessa formuleringar utger inte någon som helst garanti 
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för reell jämställdhet, att det någonstans är skrivet eller sagt att män och kvinnor ska ha 

samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. (Lif, 2008) 

  

2.5 Elevernas delaktighet i undervisningen 

Lärarnas arbete innebär att utforma, planera och sköta en verksamhet där eleverna deltar i 

olika slags aktiviteter. En stor del av arbetet handlar om att få eleverna att delta och att de ska 

vara delaktiga i de planerade aktiviteterna (Carlgren & Marton, 2003). 

 

I detta sammanhang menar man att skolan har en fostrande roll. För att stärka demokratin är 

det viktigt att man som lärare förbereder eleverna för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

(Högdin, 2007).  Hedlin (2006) är inne på samma spår och menar att det är skolans uppgift att 

se till att eleverna utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare. Om eleverna skulle kunna 

inta en mer aktiv roll i hela utbildningssituationen och då dela mer av lärarens ansvar för 

arbetet skulle eleverna också kunna komma att utöva ett större inflytande i undervisningen 

(Ekholm & Lindvall 1987).  

 

Som lärare är man mycket aktiv i sitt arbete och det kommer även eleverna att märka. Lärarna 

är de som tar ansvar för de mesta som sker i skolan och de bestämmer också över olika saker i 

skolan. I skolan leds många elevers arbete av en ensam vuxen och så har skolan sett ut länge. 

Undervisningsarbetet i skolor bedrivs av en tradition så att elevernas inflytande inte är särskilt 

stort. Lärarrollen dominerar över elevrollen. Läraren tar initiativ, reglerar elevernas tid via sin 

egen planering av deras utbildningsarbete.   

(Ekholm & Lindvall 1987) 

 

Det finns många frågeställningar om könskillnader som fortfarande än idag är aktiva. En av 

dem är hur mycket utrymme pojkar respektive flickor får i klassrummet. Flera studier visar att 

pojkarna är de som dominerar i klassrummet genom att det är de som har mest kontakt med 

läraren. (Einarsson, 2003)  

 

Einarsson (2003) menar även att man som lärare ofta får uppleva tidsbrist och stress. Lärarna 

känner med andra ord att de inte hinner med alla elever. Undervisningsgruppens storlek har 

stor betydelse. Ju mindre grupp man har desto lättare är det som lärare att få alla till att 
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komma till tals och säga vad de tycker och tänker. Det blir lättare att få eleverna att vara 

delaktiga i undervisningen då. 

 

3. Metod och tillvägagångssätt  

I denna del kommer jag att beskriva den metod som jag har valt för min undersökning. Jag 

kommer att beskriva urvalet som jag har gjort, genomförandet samt val av metod. 

 

I min undersökning intervjuar jag sex pedagoger som jobbar på olika skolor. Jag observerar 

även tre utav mina sex valda pedagoger. Jag har kontaktat ett antal skolor för att observera 

och intervjua och jag inriktar mig på lågstadiet.  Det jag studerar är hur pedagogerna jobbar 

med genus i klassrummet. Jag frågar pedagogerna bland annat om det är skillnad på lärarens 

bemötande av pojkar respektive flickor i klassrummet, hur mycket plats eleverna får ta i 

undervisningen samt om det är jämställt mellan pojkar och flickor i klassrummet. 

Jag söker upp skolor från samma kommun. Detta gjorde jag för att se ifall det skiljer dem åt 

trots att de befinner sig i samma kommun. Jag har haft min Vfu på några utav skolorna men 

en av skolorna är helt ny för mig. Under intervjuerna har jag ett antal frågor som jag vill ha 

svar på av de olika pedagogerna som rör just ämnet genus i klassrummet.  

 

Först kommer jag att göra en observation och sen kommer jag att göra en intervju. Jag 

kommer att inleda intervjun med att fråga hur länge lärarna har arbetat som lärare, samt vilken 

utbildning de har. För att underlätta så har jag valt att kalla de olika pedagogerna för lärare A-

F.  

 

3.1 Val av metod 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökningsmetod. Denna går ut på att jag först gör en 

observation därefter sitter jag ner med pedagogen och gör en intervju om mitt valda ämne som 

är Genus i klassrummet. Jag observera och intervjuar verksamma pedagoger från årskurs 1 -3. 

Jag berättar inte för de pedagoger som jag observerar vad mitt arbete handlar om förrän efter 

lektionen då jag övergår till mina intervjufrågor.  

 

Jag valde bort den kvantitativa undersökningsmetoden för jag känner att jag inte hade fått ut 

samma fakta vid en enkätundersökning där de flesta svaren är "ja" och "nej".  
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Genom den kvalitativa undersökningsmetoden kommer jag närmare pedagogen och lär känna 

den på ett helt annat sätt. Jag har också möjligheten att ställa eventuella följdfrågor.  Hela 

intervjun känns mer personlig och jag får göra den öga mot öga med läraren. Jag får även se 

lärarens reaktioner när jag läser mina frågor och ta del av lärarens erfarenheter, tankar och 

idéer.  

 

3.2 Urval 

Jag har valt att utgå ifrån olika skolor som finns i samma kommun. Undersökningen inriktas 

på verksamma pedagoger som arbetar i årskurs 1-3.  

 

4. Resultat och analys 

Jag har intervjuat sex stycken pedagoger som arbetar på olika skolor inom samma kommun. 

Jag har även observerat tre stycken av dessa. De pedagoger som jag har intervjuat är endast 

kvinnor för att det finns inte många manliga lågstadielärare i denna kommun och de som 

fanns hade inte tid. Här kan man se ett genusperspektiv, yrket lärare kopplas mer ihop med 

kvinnor än män. De årskurserna som jag har valt att rikta in mig på är lågstadiet, alltså årskurs 

1-3. 

 

Följande pedagoger har jag intervjuat och några av dem har jag även observerat: 

 Lärare A - arbetar i årskurs 1 och hon har arbetat som lärare i 34 år. Läraren är 

utbildad lågstadielärare.  

 Lärare B - arbetar i årskurs 2 och hon har jobbat som lärare i 14 år. Läraren är utbildad 

1-7  lärare i svenska/so. 

 Lärare C - arbetar i årskurs 2 och hon har jobbat som lärare i 38 år.  Läraren är 

utbildad förskolelärare och har även läst till lågstadielärare. 

 Lärare D - arbetar i årskurs 1 och har arbetat som lärare i 38 år. Läraren är utbildad 

lågstadielärare. Hon är en utav de lärare som jag har observerat.  

 Lärare E - arbetar i årskurs 3 och är inne på sitt 14:e år som lärare och hon är utbildad 

1-7 lärare svenska/so. Hon är en utav de lärare som jag har observerat. 

 Lärare F - arbetar i årskurs 1 och är utbildad 1-7 lärare matte/so och även denna 

pedagog är inne på sitt 14:e år som lärare. Även hon är en utav de lärare som jag har 

observerat. 
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4.1 Observationer 

Under denna rubrik kommer ni få en inblick i hur mina observationer gick till. På samtliga 

observationer stod läraren längst fram och undervisade och jag höll mig mestadels i 

bakgrunden. 

 

4.1.1 Observation 1 

Den första observationen ägde rum hos Lärare D. Hos henne fick jag sitta längst bak i en liten 

"vrå". Hon förklarade för mig att jag fick sitta där för att det var en speciell elev som skulle 

blivit orolig om han såg mig. Efter en stund försvann elevens oro i och med att han inte såg 

mig lika tydligt som de andra i klassen. Jag satt där en stund, sedan förflyttade jag mig längre 

fram i klassrummet. Jag fick möjligheten att se eleverna från olika vinklar, vilket jag tyckte 

var bra.  

 

Läraren börjar hela lektionen med att fråga en flicka om hon minns vilken bokstav de hade 

börjat jobba med. Direkt efter att flickan hade fått svara går hon vidare och frågar en pojke. 

Efter att hon har gjort det frågar hon fritt i klassrummet och väljer då antingen en pojke eller 

flicka, då tänker hon inte på varannan utan då tar hon någon som räcker upp.  

 

Klassen består av fler pojkar än flickor. Eleverna sitter mest tre och tre och de är placerade på 

olika ställen i klassrummet. Av olika anledningar finns det elever som sitter helt för sig själva. 

På vissa rader sitter det bara pojkar, på vissa rader sitter det bara flickor och sedan finns det de 

raderna där det sitter pojkar och flickor blandat.  

 

Eleverna är delaktiga i lektionen och läraren berättar en historia för eleverna och de sitter som 

fastklistrade och man ser hur nyfikenheten växer. I och med att det är pojkarna som dominerar 

antalsmässigt i klassrummet så är det de som hörs och syns mest. 

 

Eleverna fick även se sina resultat på "veckans ord". Läraren läste upp högt i klassen vilka 

som hade presterat bra och fått en guldstjärna. Jag tror att hon gjorde det för att hon visste att i 

stort sett alla i klassen hade presterat bra. De som inte fick någon guldstjärna reagerade inte på 

något speciellt sätt. Det verkade som att alla flickor i klassen klarade veckans ord utan 

problem, medan det både fanns de pojkarna som klarade det och de som tyvärr fick träna extra 

hårt inför nästa test. Här såg man också tydligt att flickorna var de som hade alla rätt och de 

som förklarade för kompisen bredvid vad de hade gjort för fel, alltså en liten hjälpreda.  
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Efter lektionen satt vi ner och jag intervjuade henne. Vi kom fram till att hon använder genus 

väldigt mycket i sin undervisning och att genus är något som finns i hennes huvud hela tiden, 

hon gör genussaker utan att tänka på det.  Genussakerna som pedagogen kallade det var bland 

annat att hon tilltalade eleverna varannan pojke, varannan flicka och så vidare, likaså när det 

gäller bordplacering så placerar hon eleverna pojke, flicka så långt som det är möjligt.  

 

Vi diskuterade också det här med guldstjärnorna och hon berättade för mig att hon aldrig ger 

dem som presterat dåligt några guldstjärnor, utan de ska förtjäna sina stjärnor och visa att de 

kan prestera bra.  

 

4.1.2 Observation 2 

Denna lektion ägde rum hos lärare E. Det allra första jag fick göra var att jag presenterade 

mig för eleverna och berättade lite om mig själv. Jag satt längst bak i klassrummet och jag såg 

bara ryggarna av eleverna.  

 

Eleverna sitter vid sina bänkar och läraren börjar med att gå igenom hur dagen ser ut. Vid 

vissa bord sitter det tre pojkar, tre flickor och vid andra bord sitter det en pojke och en flicka. 

Eleverna sitter alltså blandat och det verkar inte finnas något speciellt system i och med att 

klassen består av mer pojkar än flickor.   

 

Läraren har jämt och ständigt ögonkontakt med sina elever och eleverna lyssnar på sin lärare 

utan att göra det minsta väsen ifrån sig. Läraren gick igenom ett nytt temaarbete som eleverna 

skulle jobba med en tid framöver. Eleverna fick själva vara med och bestämma hur de ville 

lägga upp det kommande temaarbetet.  

 

När läraren berättade om den "yngre stenåldern” tog de flesta pojkarna mer och mer plats. Det 

började med att en pojke sa något rätt ut från ena sidan av klassrummet, sen hörde man en 

annan kille från andra sidan klassrummet. Dessa två triggade igång varandra så läraren fick 

tysta ner dessa två och förklara vilka regler det var som gällde i klassrummet.  

Läraren sa gång på gång till eleverna att räcka upp handen om de hade något viktigt de ville 

säga.  
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När läraren delade ut ordet till eleverna frågade hon en flicka som inte räckte upp handen. 

Denna flicka verkade vara osäker, men tillslut så gav flickan läraren ett svar och det var rätt. 

Läraren var väldigt noga med att fördela ordet så jämt som det bara gick, alltså pojke, flicka, 

pojke, flicka och så vidare.  

Under en situation så fick läraren "pusha" en flicka som inte vågade svara. Läraren försökte 

med alla knep att "locka" fram ett svar från flickan, men flickan svarade inte.  

 

Det var mycket lärorikt att se hur läraren jobbade med genus. Efteråt när jag intervjuade 

henne diskuterade vi mycket kring genus och hon sa att genus är något som hon alltid har med 

sig i sin undervisning. Hon berättade även att hon försöker göra det så jämt fördelat mellan 

pojkar och flickor som det bara går. 

 

4.1.3 Observation 3 

Den sista observationen ägde rum hos Lärare F. Jag satt även här längst bak i klassrummet 

men eleverna satt lite mer vända mot mitt håll denna gång. Detta gjorde att jag såg deras 

ansikte och deras ansiktsuttryck. Jag fick även här presentera mig och förklara vem jag var.  

 

Denna klass består av 15 elever. Det kändes som om det var rätt jämt fördelat i klassen, 7 av 

det ena könet och 8 av det andra.  

Vissa elever satt vid bänkar och vissa satt vid bord. Även här fanns det de elever som satt 

själva och de som satt tre och tre, eller två och två. Eleverna satt blandat pojkar och flickor så 

långt som det gick.  

 

Eleverna var duktiga på att räcka upp handen när de ville prata. Det var några elever som ville 

berätta något och då tog läraren varannan pojke, varannan flicka.   

Eleverna delades sedan upp i grupper, en grupp skulle ha matte och en skulle ha fri lek. Jag 

stannade kvar i klassrummet där eleverna hade matte.   

 

Läraren samlade eleverna i en ring på golvet. På golvet framför dem hade hon lagt massor av 

olika saker exempelvis pennor, suddgummi, en bok och så vidare.  Läraren berättade att 

eleverna skulle föreställa sig att detta var en affär.  

Läraren frågar en elev: "Calle" låtsas att du är i en affär och du får köpa två saker, vad köper 

du då? 
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Calle svarade att han ville ha en penna och en miniräknare, sedan fick Calle titta vad det 

kostade och sedan skrev läraren det på tavlan. Elevernas uppgift var sedan att räkna ut vad 

sakerna kostade tillsammans. 

 

På denna lektion tog läraren oftast varannan pojke och varannan flicka så långt som det gick, 

men det hände även att hon tog antingen två pojkar efter varandra eller två flickor efter 

varandra. När eleverna skulle få svara på vad talet blev så tog hon varannan pojke, varannan 

flicka. 

 

Efter denna observation diskuterade vi och jag intervjuade henne.  Hon tyckte också att genus 

var väldigt viktigt att börja arbeta med så tidigt som möjligt och att det är något som man 

spinner vidare på ju äldre eleverna blir.  

 

4.2 Intervjuer 

Här redovisas och analyseras resultatet av de intervjuerna som jag har gjort 

4.2.1 Tycker du att det är viktigt att man som lärare är medveten om genus? 

Lärare A och C svarar att det är viktigt att man som lärare är medveten om genus för att 

pojkar har en förmåga att ta över och ta störst plats. 

Lärare B, D och E tycker att det är viktigt att man som lärare ser till att alla får ta lika mycket 

plats oavsett kön och att man skapar ett rättvist klimat.  

Lärare C diskuterar mycket att om man inte är uppmärksam kring genus så kan de tysta 

eleverna försvinna och de högljudda ta över.  

 

Lärare F menar på att det är viktigt att man som lärare är rättvis.  

 

Under denna fråga svarade samtliga lärare klart "Ja", men de definierar på olika sätt varför det 

är viktigt och varför man som lärare måste vara medveten om genus. 

 

4.2.2 Finns det något speciellt tillfälle då det är extra viktigt att tänka på "genus" i 

klassrummet? 

Samtliga lärare menar att det ska vara en "vana" att alltid ha det med sig i sin vardag. Det är 

också viktigt att man ser eleverna som människor, människor som man ger ny kunskap till 
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varje dag. De menar på att man måste skapa en balans och att man absolut inte "stämplar" 

eleverna. Med ordet "stämplar" så menar lärarna att man ska undvika att döma eleverna. Det 

kan vara lätt att man gör det om de uppför sig på något speciellt sätt. 

 

Lärare A lägger också stor vikt i att berätta att det är viktigt att man blandar pojkar och flickor 

så att de också får prova på att jobba tillsammans och att man fördelar talutrymmet i 

klassrummet lika oavsett ålder och årskurs.   

 

Lärare B säger att det är extra viktigt att tänka på genus då man ska göra ett grupparbete. För 

då kan man lägga upp det så att man blandar svaga och starka elever och på så vis gynnar det 

alla i gruppen.  

 

Samtliga lärare svarar att det är viktigt att man som lärare och pedagog alltid har genus i 

tankarna. De anser också att det är viktigt att man tänker på genus i alla åldrar och i alla 

årskurser. Vissa av dem menar på att man i förskolan lägger en grund när det gäller genus sen 

bygger man vidare på de ju äldre eleverna blir och ju längre upp i årskurserna som eleverna 

kommer.  

 

4.2.3 Tänker du mycket på "genus" när det gäller din undervisning? 

Både lärare A och B svarar med att de försöker se till så att pojkar och flickor får ta lika stor 

plats och att de har lika mycket utrymme. De nämner även att det är viktigt att se till så att det 

blir lika fördelat mellan pojke och flicka att de får lika mycket talutrymme samt att man som 

lärare delar in eleverna i jämna grupper.  

 

Lärare C anser att det är en självklarhet för henne att genus ingår i undervisningen och att det 

är viktigt att man alltid har det i åtanke.  Lärare D berättar precis som Lärare C att "genus i 

undervisningen" sker automatiskt. Genus sitter i hennes huvud efter många års erfarenhet. 

Men ändå så försöker även denna lärare att se till att det är jämnt fördelat mellan flickor och 

pojkar.  

 

Lärare E och F berättar att de försöker att ta varannan pojke varannan flicka när det är någon 

som vill säga något. De påpekar även att det som är synd är att det inte alltid går att göra på 

det sättet, för det är inte alltid att det är lika många flickor och pojkar som räcker upp handen. 
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4.2.4 Tycker du att flickor och pojkar tar lika stor plats i klassrummet? 

Lärare A, C, D, E och F anser att pojkarna oftast tar större plats än flickorna för de kräver mer 

uppmärksamhet.  

  

Lärare B anser att hon just nu har en klass där det är "jämt" för hon har två flickor som kräver 

mycket uppmärksamhet, tid och ord.   

 

Sammanfattningsvis så kan jag säga att av de resultat jag har fått är alla intervjuade pedagoger 

överens om att pojkarna är de som dominerar i klassrummet, både fysiskt och verbalt. Det är 

viktigt att man tystar ner pojkarna lite så att flickorna också får ta plats, man måste alltså 

fördela "ordet" lika.  

 

4.2.5 Märker du av en viss styrka i klassrummet hos pojkarna/flickorna när det gäller vissa 

ämnen? 

Lärare A, B och F menar på att ibland kan det vara så att flickorna är bättre på finmotoriken 

medan pojkarna har sämre motorik. Pojkarna har oftast större rörelsebehov. Flickorna är 

oftast duktigare på detaljer i berättelser, rita fint samt skriva fint.  

 

Lärare C och E säger att de inte märker någon styrka/svaghet hos eleverna när det gäller olika 

ämnen. De menar på att det finns i båda könen.  

 

Lärare D berättar för mig att hon ibland kan se svagheter/styrkor hos de båda könen i olika 

ämnen. Hon flikar även in att just i denna klass som hon har nu kan hon inte se tydliga 

skillnader mellan könen när det gäller olika ämnen. 

 

4.2.6 Gör du något för att lyfta fram de svaga pojkarna/flickorna respektive de starka 

pojkarna/flickorna? 

Lärare A menar på att hon ger ordet till de tysta även om de inte räcker upp handen. Hon 

nämner även att ibland är det bra att sätta ihop svaga elever och starka elever för sig, för då 

ser man vad de kan.  

 

Lärare B berättar att hon försöker att tänka på att lyfta fram de svaga eleverna lika mycket 

som de starka. Ibland gör hon det för att dämpa både starka flickor och pojkar samt för att 

lyfta fram de svagare.   
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Lärare C menar på att flera elever både pojkar och flickor har sina utvecklingsmål, att till 

exempel våga prata i grupp och ta plats. Hon berättar också att de i hennes klass arbetar med 

detta dagligen.   

 

Lärare D brukar ge ut en uppgift till klassen som hon vet att alla kan, sen brukar hon låta de 

svaga eleverna få läsa upp uppgiften och berätta hur de har gjort den. Sen frågar hon resten av 

klassen om de gjort samma eller på liknande sätt. Hon använder sig även av guld stjärnor. De 

elever som har presterat och gjort något riktigt bra får en stjärna. Något som hon var noga 

med var att man inte får "vika" sig som lärare och ge med sig och även ge de som inte 

presterat en stjärna för då tjänar det här "stjärnsystemet" inte någonting till.  

 

Lärare E låter de elever som presterat bra och gjort ett bra arbete redovisa inför klassen. Det 

kan till exempel vara så att de ska visa något arbete för de andra i klassen, på så sätt så lyfter 

man fram både de svaga och starka eleverna. För om till exempel en svag elev har presterat 

bra och får chansen att redovisa inför klassen om det arbetet som han/hon har gjort kan 

elevens självförtroende stärkas något enormt.  

 

Lärare F är också inne på samma linje att man ska visa upp något inför klassen. Hon berättade 

ett exempel för mig och det var att när de hade idrott så fick eleverna visa upp sin favorit sport 

och "hålla" i en idrottslektion. Då blandas ju även de svaga och de starka eleverna och när 

man får visa något som man själv vet att man är bra på då kan ens självförtroende bli mycket 

bättre. 

 

4.2.7 Är eleverna själva medvetna om det här med genus? - har till exempel någon elev sagt 

något eller märkt något när du som lärare gör exempelvis gruppindelningar? 

Lärare A och E anser att eleverna inte är medvetna om genus.  

 

Lärare B nämner att ibland när de gör någon lek kan hon märka att flickor väljer flickor och 

att pojkar väljer pojkar. 

 

Lärare C berättar att de i hennes klass har ett sådant problem. Hon menar på att man har 

fördelat 2:or på ett fullständigt oklokt sätt. Hennes klass består av 3 flickor och 9 pojkar. Den 

andra klassen består av 8 flickor och 5 pojkar.  
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Lärare D berättar att i hennes klass kan det hända att de ifrågasätter. Det kan handla om varför 

bordplaceringen är som den är och varför man blev indelad i just de här grupperna. På idrotten 

ifrågasätter eleverna ofta indelningar på lagen.  

 

Lärare F tycker att man kan märka av det här med genus speciellt på rasterna och då tänker 

hon på fotbollsplanen. På fotbollsplanen kan det lätt bli att eleverna väljer de som de tycker är 

bäst och det kan leda till att det ena laget är bättre än det andra. Läraren menade på att det 

hade varit bra om man hade skapat flicklag och ett pojklag, för det kan i sin tur stärka 

flickorna och även pojkarna.  

 

4.2.8 Hur gör du när du delar in eleverna i grupper, vid exempelvis grupparbeten? 

Lärare A vill att man ska försöka se till så att eleverna jobbar pojke-flicka även när de har 

grupparbeten.  

 

Lärare B anser att det är viktigt att man inte sätter till exempel en ensam flicka tillsammans 

med ett gäng killar och tvärtom utan att man blandar så att det är jämnt fördelat.  

Läraren menar även på att ibland ser hon till att det blir "rena" pojkgrupper och flickgrupper.   

 

Lärare C anser att det är viktigt att man skapar grupper där det gynnar alla eleverna och att 

alla eleverna får ut något av grupparbete och lär sig något nytt.   

 

Lärare D vill gärna placera så att det är två som är jämbördiga kunskapsmässigt ihop. Det 

spelar ingen roll om de är "svaga" eller "starka". Hon menar även på att det inte är bra att sätta 

en "duktig elev" ihop med en "svag". Hon anser att konsekvenserna kan bli att den "duktiga" 

eleven tar över och gör hela arbetet till sitt eget.   

 

Lärare E försöker se till så att det blir både svaga och starka elever i en grupp och att det blir 

blandat pojkar och flickor i gruppen så långt som det bara går.  

Det är även så att lärare F är inne på samma spår som lärare A och E att man fördelar killar 

och tjejer men hon är även inne på Lärare B:s spår på att man kan göra ”rena” flickgrupper 

samt pojkgrupper.  
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Lärare F menar även på att man kan placera alla svaga elever i en grupp, för då sparar man på 

resurserna. De resurser som hon syftar på är de resurslärare som finns på skolan. Tyvärr finns 

det inte tillräckligt många så hon anser att det är bättre att placera alla svaga elever i en grupp.  

 

4.2.9 Tänker du på något speciellt sätt när du organiserar bordsplaceringen i klassrummet? 

Lärare A, E, F är väldigt inne på att man ska försöka placera en flicka bredvid en pojke så att 

de får sitta bredvid varandra.  

 

Lärare B menar på att man aldrig ska sätta en ensam pojke eller ensam flicka vid ett 

gruppbord. Det kan skapa en oro och konflikter kan uppstå.  Pedagogen är väldigt tydlig med 

att om det sitter två pojkar och två flickor vid samma bord så kan det fungera bra.  

 

Lärare C berättar att eleverna själva får bestämma varannan gång och att de då oftast väljer 

samma kön. Läraren berättar att hon ibland blandar pojke/flicka.  

 

Lärare D säger att oftast finns det någon/några elever i en klass som har en tendens till att vara 

oroliga. Hon kallar dem för "orosmoment". De brukar hon placera så långt ifrån varandra som 

möjligt bara för att de inte ska stressa upp varandra och de övriga i klassen. De elever som 

"triggar varandra" placeras också en bit ifrån varandra och sen resten i klassen mellan dem.  

 

Lärare E berättar att de elever som är "svaga" placerar hon så att hon har dem nära sig. Det är 

inte i alla klasser som det är möjligt att dela in så att man sitter pojke - flicka för det är inte 

alltid det är jämnt fördelat, men är det jämnt fördelat anser Lärare E att det är en bra metod.  

 

4.2.10  Tycker du att det är viktigt att man tänker på det här med genus i klassrummet 

oavsett elevernas åldrar och årskurser? 

Under denna fråga var samtliga lärare (A-F) överens om att det inte spelar någon som helst 

roll hur gamla eleverna är. Genus är så pass viktigt att man ska ha det i tankarna hela tiden. 

Samtliga lärare är överens om att man i förskolan börjar "bygga upp genus", sen ju äldre 

eleverna blir desto mer och mer bygger man på det som man tidigare har lärt sig.  
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4.2.11 Har du några goda råd till någon som snart är utbildad till lärare när det gäller 

"genus i klassrummet"? 

 Lärare A: Försök att vara rättvis mot alla. Glöm inte de tysta eleverna oavsett genus. 

 

 Lärare B: Sunt förnuft. 

 

 Lärare C: Detta måste man som lärare alltid ha med sig i sin planering och vardag. Ge 

plats åt alla elever. 

 

 Lärare D: Var rättvis mellan de svaga och starka eleverna. Eleverna får ha en varsin 

sida i korridoren, en pojksida och en flicksida. Försök även hitta material till de 

starka/svaga eleverna Ge de starka eleverna en utmaning, 

 

 Lärare E: Tänk på varannan pojke varannan flicka och var absolut inte rädd för att 

fråga de elever som inte räcker upp handen.  

 

 Lärare F: Att du som lärare är medveten om genus och att du tänker dig för. Tänk 

också på att all kunskap som du har, har du stor nytta av och glöm inte bort att du är 

en förebild.  

 

5. Diskussion 
Enligt Wahlgren (2011) är det viktigt att man som lärare är genusmedveten och att det är 

viktigt att man för in en genusmedvetenhet i klassrummet. Denna genusmedvetenhet gäller 

både hos lärare och elever. 

Lärarna som jag har intervjuat och observerat använder inte ordet genus, men resultatet visar 

att de ändå är överens om att det är otroligt viktigt att man som lärare är genusmedveten och 

att även man visar det tydligt i klassrummet. Istället för att använda ordet "genus" så talar de 

istället om "jämställdhet". Att det blir lika mellan flickor och pojkar kan ske när man fördelar 

vem som ska tala, bordsplaceringar och även gruppindelningar. 

 

I min frågeställning så hade jag tre frågor som jag förhoppningsvis skulle få svar på. 

Jag känner att tack vare min intervju och tack vare litteraturen så har jag fått svar på allt. 
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5.1 Är det någon skillnad på lärarnas bemötande av pojkar 
respektive flickor? 

 

Lif (2008) skriver att flickor och pojkar bemöts på olika sätt i skolan. Det ställs krav och 

förväntningar på dem. Tallberg Broman (2002) håller med om detta och skriver att man som 

lärare uppför sig på olika sätt när man talar till pojkar respektive flickor. Detta beror på de 

förväntningar som man har på eleverna, bland annat hur de ska uppföra sig och hur de ska 

vara.  

 

Efter att jag hade gjort min ena observation så fick jag svaret att man tilltalade pojkar och 

flickor på olika sätt. Ett exempel på det kan vara att läraren förväntade sig att pojkarna skulle 

kunna svara på frågor som gällde "jakten på yngre stenåldern".  På denna fråga kändes det 

som om att det var förutbestämt att pojkarna skulle veta mer om jakt än vad flickorna skulle. 

Det kändes som om det var typiskt mer manligt med jakt än vad det var kvinnligt. 

 

Jag tror att man som pedagog talar olika till pojkar och flickor. För jag tror att många har 

skapat förutfattade meningar om hur det ska vara i skolan. Jag kan tänka mig att man talar 

med en mer mjuk röst till flickorna och med en mer hård röst till pojkarna. För detta kände jag 

att jag fick uppleva under min ena observation. Jag anser att det är helt fel för man ska bemöta 

alla elever på samma sätt oavsett om de är pojkar eller flickor.  

 

5.2 Hur mycket plats får eleverna ta i undervisningen? 

 

När jag observerade och intervjuade fick jag se hur pass mycket plats eleverna tar i olika 

årskurser. En annan sak som var rolig att se var hur öppen läraren var för elevernas förslag på 

hur man kunde lägga upp lektioner.  

 

Samtliga pedagoger som jag intervjuade diskuterade om hur viktigt det är att man låter 

eleverna få vara med och bestämma. En pedagog tar exempelvis upp att hon brukar låta 

eleverna få välja vem de vill sitta med när de har bordsplacering. Pedagogen berättade för mig 

att eleverna också får vara med och bestämma hur de vill lägga upp olika arbeten. Alla elever 

ska få vara med och påverka, både de som ansågs vara svaga respektive starka.  På så sätt får 

eleverna vara med och bestämma och vara delaktiga. Istället för att bara sitta och lyssna och ta 

in det som läraren säger så får eleverna en mer aktiv roll i undervisningen. En annan pedagog 
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lät eleverna vara med när de jobbade med matematik. Då satt de i en ring på golvet och 

eleverna fick vara delaktiga i undervisningen. 

 

Jag anser att det är väldigt viktigt att eleverna får göra sin röst hörd och att de också får vara 

med och bestämma hur exempelvis man kan lägga upp olika arbeten i skolan.   

 

Samtliga pedagoger (A-F) var också noga med att man som pedagog måste vara rättvis mot 

eleverna. De skulle exempelvis få ta lika stor plats, vara med och bestämma och få tala lika 

mycket oavsett kön.  

 

Carlgren & Marton (2003) tar i detta sammanhang upp att det är lärarens arbete att utforma, 

planera och sköta en verksamhet. I den verksamheten ska eleverna vara delaktiga och de ska 

få delta i olika former av aktiviteter. Ekholm & Lindvall (1987) är också inne på samma spår. 

De menar på att om eleverna har en mer aktiv roll i hela utbildningssituationen och tar mer del 

av lärarens ansvar för undervisningen så skulle eleverna också kunna komma att utöva ett 

större inflytande i arbetet. 

 

5.3 Är det jämställt mellan pojkar och flickor i klassrummet? 

 

Detta var något som vi diskuterade mycket på mina intervjuer och det var även något som jag 

också fick se när jag observerade i de olika klasserna.  

 

När jag observerade la jag ner stor vikt i vem läraren gav ordet till och om pojkarna och 

flickorna fick ta lika stor plats i klassrummet. Tyvärr var det många av de klasserna som jag 

var och observerade i majoriteten pojkar. Det var med andra ord lätt för pojkarna att ta över 

och tysta ner flickorna. De lärare som jag observerade samt intervjuade var mycket medvetna 

om detta så när de märkte att pojkarna började ta över höjde de rösten lite och gav sen en 

fråga till någon utav flickorna. Det märktes att de pushade flickorna mycket för att de skulle 

våga, våga ta plats och våga vara med i diskussioner.  

 

Wahlgren (2011) talar mycket om att flickorna trivs bättre i skolan än vad pojkarna gör . De 

har i regel högre betyg men de har inte lika mycket taltid i klassrummet som pojkarna har. 

Svaleryd (2003) tar upp i detta sammanhang de stora skillnaderna mellan pojkar och flickor, 
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särskilt när de ska tala. Pojkarna tar för sig mer medan flickorna visar sig svaga och osäkra. 

Flickorna vågar helt enkelt inte stå upp mot pojkarna.  

 

När jag gjorde observationerna märkte jag också av en svaghet i flickornas röster. Det fanns 

de flickor som vågade göra sin röst hörd och det fanns de som nästan viskade fram vad de 

ville säga. Pojkarna i de olika klasserna talade i regel högt och tydligt och ville gärna "visa 

sig" och sina kunskaper inom det ämnet som de jobbade med just då.  

 

Samtliga lärare jag har intervjuat anser att det inte är jämställt mellan flickor och pojkar för att 

pojkarna är de som dominerar i klassrummet, både fysiskt och verbalt. De påpekar även att de 

försöker göra det så jämställt som möjligt så att alla elever oavsett kön får känna sig delaktig i 

klassen och i undervisningen.  

 

5.4 Ytterligare funderingar 

Under en utav mina observationer så hände det en grej som fick mig att fundera. En kille i 

klassen började gråta för att han inte kunde rita ett visst motiv som de skulle rita. Eleven som 

jag har valt att döpa till "Calle" blev mer och mer frustrerad. Läraren gick fram till honom och 

visade hur han kunde rita och då blev han genast lugnare. Det verkade som om det hela var 

över, men efter att läraren hade gått så kom hans tårar och frustration igen. Det hela slutade 

med att läraren tog ut eleven ur klassrummet. Läraren lät de andra eleverna sitta alldeles 

själva i klassrummet utan lärare eller resurs. Det var säkert 15-16 elever som satt kvar i 

klassrummet och det fanns de elever som behövde hjälp, men det fanns ingen som kunde 

hjälpa dem. 

 

När lektionen var slut så frågade jag läraren varför hon tog ut Calle och lämnade övriga 

klassen alldeles själv utan lärare eller resurs. Då svarade hon att det kändes som om att det var 

det bästa man kunde göra både för Calles skull och för de övriga i klassen. Utanför 

klassrummet hade hon förklarat ytterligare en gång till för Calle hur han kunde gå tillväga. 

Läraren ansåg att det var lättare att tala med Calle utanför klassrummet istället för att "peka" 

ut honom inför hela klassen.  

 

I denna händelse som står skriven ovan så ser jag ett tydligt genusmönster. Jag är inte så säker 

på att jag hade upptäckt detta om jag inte hade haft den kunskapen om genus som jag har nu 
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efter denna uppsats. Svaleryd (2003) nämner i sin bok att när man tänker på flickor så 

associeras de till bland annat målarböcker för att de gillar att måla och de kan måla fint. Här 

märkte jag på denna pojke att han gillade absolut inte att måla och han nämnde ett flertal 

gånger att han inte kunde måla. Om man ser på denna situation som uppstod och sedan jämför 

lite med den litteraturen som jag har valt så ser jag att verkligheten faktiskt stämmer överens 

med delar av teorin.  

 

Avslutningsvis så vill jag säga att jag har kommit fram till att det är viktigt att man som lärare 

alltid är uppmärksam och att man alltid har genus i åtanke när man undervisar, samt planerar 

och utvärderar lektioner. Det är viktigt att man lyfter de elever som är svaga och att man 

utmanar de starka eleverna. Man måste försöka anpassa sig till varje enskild individ. Ingen 

säger att det är lätt men det är faktiskt en utav lärarens alla viktiga uppgifter. Allt detta lär 

man sig inte på en dag. Det är något man får jobba med varje dag och när man har jobbat med 

det tillräckligt länge så blir det hela en vana. 

 

En sak som jag definitivt kommer att minnas var något som Lärare D sa till mig. Det lät så bra 

när hon sa det och det stämmer verkligen. Man ska inte se elever som objekt, utan man ska se 

dem som människor. Människor som varje dag bygger på nya kunskaper och som för varje 

dag växer och blir starkare både som en elev och som människa.  

 

6. Sammanfattning 
 

Genus är ett stort begrepp som används i många olika sammanhang, inte minst i skolan. I 

klassrummet är ordet genus ständigt i fokus och det är ett ord som alla kanske inte använder 

sig av idag. Det ord som är mer vanligt att man använder är jämställdhet. Det är viktigt att 

man som lärare arbetar med genus i undervisningen dagligen för att skapa en så bra och trygg 

miljö som möjligt både för lärarna och för eleverna.  

Syftet med uppsatsen är att se hur stor vikt pedagogerna lägger på genus i klassrummet. Det är 

även att diskutera hur man som pedagog kan använda sig utav genus i klassrummet på olika 

sätt.  
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Frågeställningen till detta arbete var att jag skulle få reda på: 

 Är det någon skillnad på lärarens bemötande av pojkar respektive flickor i 

klassrummet? 

 Hur mycket plats får eleverna ta i undervisningen? 

 Är det jämställt mellan pojkar och flickor i klassrummet? 

 

I Lgr11:s värdegrund står det om alla människors lika värde samt om jämställdhet mellan 

kvinnor och män. Det är vår skyldighet som lärare att se till så det är jämställt i skolan. 

 

I litteraturgenomgången tas relevant forskning och fakta upp om genus och dess innebörd i 

klassrummet. Litteraturen förklarar bland annat vad genus innebär, hur man som lärare arbetar 

med genuspedagogik, synen på pojkar och flickor, jämställdhet i skolan samt elevernas 

delaktighet i undervisningen.  

 

Uppsatsen innehöll sex stycken intervjuer som gjordes varav tre av dem innehöll en 

observation. Detta för att också själv få se hur läraren jobbar med genus i klassrummet istället 

för att bara intervjua. 

Intervjuerna var fördelade på sex skolor som ligger i samma kommun. De pedagogerna som 

intervjuades var verksamma pedagoger som arbetade i årskurs 1-3. Det var endast kvinnliga 

pedagoger som intervjuades på grund av tidsbrist hos de manliga pedagogerna.  

 

Resultaten från observationerna och intervjuerna visade att man som lärare alltid måste vara 

medveten om genus, oavsett vilken ålder som eleverna befinner sig i. Som pedagog måste 

man också vara rättvis mot alla elever och behandla alla på samma sätt. Man måste också 

försöka lyfta de svaga eleverna samtidigt som man ger de starka eleverna i klassen en 

utmaning.  
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Bilaga  
 

Genus i klassrummet 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

2. Vilken utbildning har du? Tycker du att det är viktigt att man som lärare 

är medveten om genus? 

3. Finns det något speciellt tillfälle då det är extra viktigt att tänka på 

"genus" i klassrummet? 

4. Tänker du mycket på "genus" när det gäller din undervisning? 

 

5. Tycker du att flickor och pojkar tar lika stor plats i klassrummet? 

 

6. Märker du av en viss styrka i klassrummet hos pojkarna/flickorna när det 

gäller vissa ämnen? 

 

7. Gör du något för att lyfta fram de svaga pojkarna/flickorna respektive de 

starka pojkarna/flickorna? 

 

8. Är eleverna själva medvetna om det här med genus? - har till exempel 

någon elev sagt något eller märkt något när du som lärare gör exempelvis 

gruppindelningar? 

9.  Hur gör du när du delar in eleverna i grupper, vid exempelvis 

grupparbeten? 
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10. Tänker du på något speciellt sätt när du organiserar bordsplaceringen i 

klassrummet? 

11.  Tycker du att det är viktigt att man tänker på det här med genus i 

klassrummet oavsett elevernas åldrar och årskurser? 

12.  Har du några goda råd till någon som snart är utbildad till lärare när det 

gäller "genus i klassrummet"? 

 

 

 


