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Syftet med vår studie var att undersöka om lärares uppmärksamhet fördelas olika  
mellan pojkar och flickor, vilken slags uppmärksamhet läraren gav eleverna och om 
ämnet hade någon inverkan på hur uppmärksamheten fördelades. Vi utförde 
klassrumsobservationer som datainsamlingsmetod för att kunna se hur interaktionen 
mellan lärare och elev såg ut i dess naturliga miljö. Observationerna gjordes på två 
skolor i Mellansverige, varav den ena var grundskolan för senare år och den andra 
skolan var ett gymnasium. Resultatet av studien visar att lärare oftare 
uppmärksammar pojkar både på grundskolan och på gymnasiet. Det är vanligare att 
läraren riktar sin uppmärksamhet i form av tillsägelser på grundskolan än på 
gymnasiet. Slutsatsen man kan dra är att det som lärare är viktigt att låta eleverna 
räcka upp handen under gemensamma diskussioner och genomgångar då det annars 
är stor risk att pojkar hinner ta ordet före flickorna. 
_______________________________________________ 
Nyckelord: Uppmärksamhet, genus, pedagogik, klassrumsinteraktion 
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Förord 
Vi skulle vilja tacka vår handledare Anita Nordzell för de råd och tips hon har gett oss 
under vägens gång som bitvis varit tungrodd. Dessutom vill vi rikta ett stort tack till 
våra familjer som har stöttat oss när vi fastnat i arbetet. Ett tack vill vi också sända till 
våra partnerskolor och de lärare där som låtit oss observera deras lektioner. Tack 
våra handledare som har hjälpt oss att välja ut passande lektioner att observera. 
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1. Inledning 
I början av vår utbildning tänkte vi inte så mycket på om det var flickor eller pojkar 
som fick mest uppmärksamhet i klassrummet, utan hur man skulle fylla ut 
lektionstiden med ett meningsfullt innehåll så de blev motiverade och på det sättet 
aktiva under hela lektionstimmen. När vi hade nått hälften av vår utbildning läste vi 
en kurs om kommunikationsmönster där genusperspektivet belystes och blev då 
intresserade av till vem man gav mest uppmärksamhet i klassrummet, pojkar eller 
flickor. 
 
Då våra inriktningar är mot grundskolans senare år respektive gymnasiet kan man i 
de respektive läroplanerna läsa att lärarna aktivt ska stödja mäns och kvinnors 
möjligheter och rätt. Vidare ska lärarna bidra till att forma deras uppfattningar om 
kvinnligt och manligt genom på vilket sätt flickor och pojkar bemöts och bedöms 
(Lpo 94, Lpf 94). I Lpo94 under skolans värdegrund och uppdrag står också att 
”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska ge 
utrymme för eleverna att pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende 
könstillhörighet.” (s. 10). Alltså ska skolan vara en plats där lärare ska främja flickors 
och pojkars lika rätt och möjligheter kring hur de bemöts och bryta de traditionella 
könsmönster kring vad som anses kvinnligt och manligt. I skolans värld ställs det 
höga krav på oss blivande lärare då vi ser dessa målsättningar. För oss blivande lärare 
är det en utmaning att se till att vi delar uppmärksamheten lika mellan pojkar och 
flickor för att uppnå jämställdhet mellan könen. När vi själva gick i grundskolan var 
det pojkar som ofta dominerade i klassrummet genom offentliga utrop och 
kommentarer och bad läraren om hjälp direkt, medan flickor ofta försökte lösa 
problemet innan de gav upp och bad om hjälp. Vi ville alltså ta reda på om så också 
var fallet i dagens skolor. Tar killar för sig mer av uppmärksamheten från läraren och 
ser läraren till att pojkar och flickor får lika mycket uppmärksamhet? 
 
Det är känt från forskning (Steenberg 1997, Öhrn 1990, Tallberg Broman 2002) att 
pojkar är senare i mognadsprocessen och därför tycker vi det vore intressant att se 
om det på gymnasiet har jämnat ut sig gällande uppmärksamheten och om det då 
fördelas mer lika mellan pojkar och flickor. Under vår verksamhetsförlagda 
utbildning har vi märkt att det främst är pojkar på grundskolan som behöver lärarens 
stöttning för att ta sig vidare inom vissa arbetsmoment. De kan ha svårt med 
motivationen och behöver därför mycket uppmärksamhet i form av hjälp. Flickor 
däremot har varit mer självgående, motiverade och klarar sig mer på egen hand. 
Detta är något som både handledare och vi har tagit för givet, d.v.s. att flickor klarar 
sig bättre i skolan för att de har förmågan att koncentrera sig bättre och har mer 
motivation. Under vfu:n på gymnasiet har det varit annorlunda då konkurrensen 
mellan flickor och pojkar har ökat. Båda könen är villiga att prestera mer och kan 
koncentrera sig och söker lärarens uppmärksamhet i form av hjälp. Detta gäller 
främst på det Naturvetenskapliga programmet där den verksamhetsförlagda 
utbildningen fortlöpt. 
 
Som blivande lärare anser vi med vår verksamhetsförlagda utbildning i bagaget att 
det är viktigt att belysa genusaspekten i klassrummet. Genom våra observationer av 
hur läraren uppmärksammar elever och vilken slags uppmärksamhet de får har vi 
fördjupat vår kunskap i ett jämlikt bemötande av våra blivande elever. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka om lärares uppmärksamhet fördelas 
olika mellan pojkar och flickor. Vi har gjort vår undersökning i grundskolans senare 
år och på gymnasiet för att kunna göra en jämförande studie mellan dessa stadier. 
Undersökningen är utförd i två städer i Mellansverige. Våra forskningsfrågor är: 
 

� Skiljer sig uppmärksamheten gentemot elever mellan grundskolans senare år 

och gymnasiet? 

� Vilken slags uppmärksamhet får pojkar respektive flickor? 

� Har ämnet någon inverkan på hur uppmärksamheten fördelas? 

1.2 Begreppsdefinitioner  
Ordet uppmärksamhet kan definieras på olika sätt och i detta sammanhang är det 
definitionen på lärares uppmärksamhet mot eleverna. Det är som lärare viktigt att se 
till att eleverna känner sig sedda och hörda. Den individuella uppmärksamheten är 
viktig då det krävs olika uppmärksamhet beroende på elevens sociala förmåga och 
vilka miljöer de lever i. Uppmärksamhet från lärare till elev kan alltså vara att eleven 
vill ha hjälp genom att den räcker upp handen eller tilltalar läraren utan att ha räckt 
upp handen. En elev kan även få lärares uppmärksamhet utan att vilja ha den genom 
att den t.ex. pratar med någon kamrat under en genomgång eller ägnar sig åt något 
annat under lektionen. 
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2 Litteraturgenomgång 
I det här avsnittet kommer det att redogöras för vad genus och motivationsteori 
innebär. En redogörelse kommer även att göras kring tidigare forskning om lärares 
uppmärksamhet mot pojkar och flickor och vad för slags uppmärksamhet lärarna ger 
sina elever. Ett avsnitt tar upp vad ”antipluggkulturen” innebär för flickor och pojkar 
i skolan och vi reder ut begreppen den dolda läroplanen respektive den dubbla dolda 
läroplanen och vad de står för. Vidare tas det upp vad skolan har för problem som är 
genusrelaterade och slutligen två avsnitt som behandlar om lärares uppmärksamhet 
skiljer sig mot flickor och pojkar gällande vilken årskurs eleverna går och om 
uppmärksamheten skiljer sig i de olika ämnena.  
 

2.1 Teorier 

2.1.1 Genus 
Slår man upp ordet genus i en ordbok (Malmström, Györki, Sjögren 2002) står det 
att det betyder kön, kvinnligt/manligt. Men det är inte de biologiska skillnaderna som 
menas utan snarare de sociala och kulturella skillnaderna mellan män och kvinnor.  
 
Thurén (2003) skriver att omkring 1970 infördes ordet gender i USA som översatt till 
svenska betyder genus och är en grammatisk term. Mot slutet av 1980-talet började 
man använda ordet i Sverige men i de övriga nordiska länderna finns inte ordet genus 
utan man använder sig fortfarande av kön. Ordet genus tog man sedan från området 
grammatik för att man ville illustrera ordet på ett nytt sätt genom mer allmänna 
tankar kring kön. Det mesta kan numera genusmärkas som kvinnligt eller manligt, 
t.ex. platser, färger, geometriska figurer m.m. och kan variera i tid och rum. Thurén 
skriver vidare att genusforskare är överens om att det de studerar är något som 
människor inrättat, vilket betyder att den aktiva och tänkande människan formar sin 
omgivning och man studerar då resultaten av det mänskliga tänkandet. För oss 
människor är identiteten som man eller kvinna grundläggande viktig och 
förändringar i genusordningen bemöts med stort motstånd. Själva ordet genus visar 
även på att man studerar hela samhället och det mänskliga livet. Nordenstam (2003) 
skriver att beteckningen genus behövs, då det svenska ordet kön även har en 
biologisk innebörd. Vidare skriver Nordenstam att det är bra med en egen term för 
att medvetandegöra problematiken i stort gällande könsbegreppet. I 
kommunikationen mellan kvinnor och män får begreppet genus sin betydelse genom 
att kvinnlighet oftast uttrycker underordning och manlighet uttrycker överordning 
och kontroll.  
 
Enligt Tallberg Broman (2002) har ordet genus stora likheter med ordet könsroll då 
det markerar att uppfostran, idéer och föreställningar är resultatet av kön. Vidare 
menar hon att genus också har ett viktigt mått av makt vilket innebär att det visar 
underordningsmönster respektive dominansmönster mellan könen, där kvinnor är 
underordnade män. Något hon tycker är viktig att poängtera är att genus rör sig om 
processer och inte några givna fakta. I formandet av genus är skolan och pedagogen 
betydelsefulla deltagare.   
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Det kulturella arvet och det sociala systemet formar oss till ett genus. När en ny 
människa kommer till världen ställs oftast frågan om det blev en flicka eller pojke. 
Enligt Svaleryd (2002) är svaret på den frågan avgörande för hur nykomlingen 
kommer att behandlas. Könet spelar en stor roll hur livet kommer att levas. Svaleryd 
skriver vidare att flera rapporter pekar på att omgivningens bemötande är olika 
beroende på om vi är en pojke/man eller flicka/kvinna. När det gäller uttal har oftast 
pojkar grövre tonfall och flickor har ett mjukare tonfall vilket kan resultera i att vuxna 
behandlar dem olika. Vi fostras till olika sociala individer där vi intar olika roller och 
uppgifter som kan röra leksaker, färger, vissa intressen etc. Vidare sätter begreppet 
genus fokus på beteenden hos män och kvinnor och vad som anses manligt och 
kvinnligt. Flickor är snälla och hjälpsamma och i skolan kan flickor vara lärarens 
”hjälpfröken” medan pojkar är aktivare och kräver mer uppmärksamhet. Pojkar är 
oftast tillsammans i grupp där hierarkin har en stor betydelse. I deras lekar tränas 
ledarskap, jagkänsla, styrka m.m. Flickor är oftast tillsammans parvis och har lugnare 
lekar såsom att skriva dagbok eller skriva på datorn, läsa m.m. Enligt Tallberg 
Broman (2002) är genusgränserna olika för om man är pojke eller flicka. 
Manligheten respektive kvinnligheten kan hotas om man till exempel ägnar sig åt fel 
ämnen eller yrken. Det tycks också vara så att det är värre för pojkar att vara en 
flickaktig pojke än vad det är för flickor att tänja på sina genusgränser och kallas för 
pojkflicka. Det kan bero på att manlighet värderas högre och ses som normen enligt 
Tallberg Broman (2002). 
 
Enligt Steenberg (1997) kan genus sorteras in i olika ”fack” för vad som är 
kvinnligt/manligt. Detta kallas genuskontrakt och kan se olika ut i olika samhällen 
och olika tider. Det s.k. genuskontraktet kan också delas in i olika nivåer. 
Socialiseringsnivån handlar om hur flickor och pojkar bör vara och vad de ska göra. 
Samhällsnivån innebär lagstiftning och sedvanor, t.ex. att barnbidrag oftast utbetalas 
till mamman i familjen och att pojkar som fyller 18 år kallas till mönstring. På den 
kulturella nivån kan genuskontraktet betyda att den kvinnliga rollen är inåtvänd och 
passiv medan den manliga rollen är utåtvänd och aktiv. Öhrns avhandling (1990) 
visar att pojkar i år sju oftare tar kontakt med läraren för att ge kommentarer, få 
hjälp, kritisera eller ge förslag på något. Detta är ett exempel på att pojkar har en mer 
utåtvänd och aktiv roll. Vidare menar hon att flickor i år nio generellt sett har lättare 
att vänta på hjälp från läraren och pratar endast om läraren har bett flickorna att säga 
något. Men dessa genuskontrakt är förstås i ständig förändring i förhållande till 
samhällsutvecklingen. Idag har t.ex. fler kvinnor en högre post inom olika arbeten 
jämfört med för tjugo år sedan. 
 

2.1.2 Motivationsteori 
Enligt Stensmo (1997) innebär motivation en process som sätter en individ i rörelse. 
Som lärare är man en sorts motivatör som sätter sina elever i rörelse. Stensmo skriver 
om en teori som kallas för motivationsteori. Den anger två typer av mål varav den ena 
är målet att uppnå något och den andra är målet att undvika något. Dessa två mål 
finns dels inom individer i form av känslor eller behov eller runt omkring individen i 
form av belöningar man vill uppnå eller bestraffningar man vill undvika.  
 
Lärarens roll som professionell motivatör i klassrummet innebär enligt Stensmo att 
han/hon måste göra elevers möjlighet till inlärning så bra som möjligt. Något som 
kan fungera som stärkande effekt på elevers prestationer är lärarens uppmärksamhet 
på vad elever gör och arbetar med. Det är viktigt att visa att det eleverna presterar är 
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viktigt. Uppmärksamheten kan vara riktad antingen mot enskilda elever eller mot en 
grupp. Något som kan vara prestationshöjande för elever enligt Stensmo är till 
exempel muntligt beröm eller att få representera klassen eller skolan i något 
sammanhang. Vidare anser han att det är viktigt som lärare att se till att eleverna får 
en positiv självbild. Lyckas man med det får eleverna oftast en hög självkänsla vilket 
resulterar till god prestation och motivation att klara av skolarbetet. 
 

2.2 Bakgrund 
Björnsson (2005) skriver att skolan som institution och miljö ses vara mer gjord för 
flickor än pojkar. I många skolor råder en anti-pluggkultur bland elever. Denna 
kultur har en stark påverkan på pojkar och uppträder ofta i de tidiga skolåren. Genom 
anti-pluggkulturen strävar pojkar efter popularitet och maskulinitet, som består av 
sådant som hårdhet, konfrontation och hierarkisk maktrelation. De pojkar som inte 
knyter an till denna kultur utan sätter skolans arbete högt på sin lista riskerar att bli 
mobbade och få en låg status bland pojkar, men också bland flickor. Flickor däremot 
har lättare för att både vara populära och en ”pluggis”. I de högre 
utbildningsstadierna ser dock anti-pluggkulturen ut att upphöra. Vidare skriver 
Björnsson att skolan inte bara är en plats där man inhämtar kunskap och får betyg, 
utan det är lika viktigt att skapa sin identitet och en social plats. Vad som anses 
kvinnligt och manligt är något som hela tiden skapas av flickor och pojkar och 
kvinnor och män i de miljöer och institutioner de befinner sig. Skolan är förstås med 
och deltar i denna process genom att genusmärka t.ex. ämnen, beteenden och 
attityder. Tallberg Broman(2002) menar att flickor generellt sett har ett högre 
betygsgenomsnitt och ett högre meritvärde än pojkar genom hela skolsystemet 
förutom i ämnena Hälsa och Idrott. Troliga orsaker till det kan vara att flickor tar sitt 
skolarbete mer på allvar och förstår att det är viktigt för deras framtid än vad pojkar 
gör. Vidare hävdar hon att det efter kritiska granskningar av skolan uppkommit nya 
frågor sett ur ett genusperspektiv. Dessa frågor tar bland annat upp till vem 
undervisningen riktar sig till och om skolan blivit en institution där flickor placerar 
sig som passiva eller stödjande lyssnare och pojkar dominerar. Vidare frågor hon 
ställer sig är om flickornas högre betyg är ett tecken på underordning och 
osjälvständighet och vad det är lärarna bedömer. 
 
Enligt Steenberg (1997) hamnar flickor vanligen i puberteten två år tidigare än 
pojkar. Den sociala mognaden liksom språkutvecklingen kommer också tidigare hos 
flickor. Vidare skriver hon att det är vanligare att flickor har lättare att ta muntliga 
instruktioner än pojkar när barnen börjar skolan. En grov generalisering är att pojkar 
fokuserar på helhet och form medan flickor fokuserar på detaljer. Tallberg Broman 
(2002) skriver att den maximala inlärningsmöjligheten för flickor infaller flera år före 
pojkarnas men minskar när de når puberteten. Öhrn (1990) tar också upp att pojkar 
inte är lika mogna som flickor, utan de är något bråkigare och slarvigare. Trots detta 
skriver hon vidare att pojkar anses mer stimulerande att undervisa p.g.a. deras aktiva 
sätt i klassrummet. 
 
Enligt Steenberg (1997) ges tillsägelser oftare till pojkar än flickor. Om en flicka får 
tillsägelse reagerar hon starkare än en pojke som inte tar det lika personligt. Pojkar 
får också mer replikutbyten med läraren, vilket kan bero på att pojkar ofta är 
snabbare att svara och räcka upp handen. Om pojkar inte förstår något frågar de ofta 
rakt ut i luften vilket betyder att läraren direkt kan avgöra om de inte hänger med. 
Som lärare anser alltså Steenberg (1997) att det är viktigt att inte se tysta flickor som 
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välanpassning, utan aktivt lyssna på dem i klassrummet, i den offentliga miljön. 
Många pojkar kommunicerar med hög röst och höga ljud vilket kan uppfattas som 
störande. Men detta är en verbal process i rangordning för att veta sin plats i det 
fortsatta samspelet med andra. Björnsson (2005) tar också upp att framför allt pojkar 
som har inlärningssvårigheter får mycket uppmärksamhet från läraren liksom de 
pojkar som inte uppför sig som man bör i klassrummet. Även när undervisningen är 
faktaorienterad ligger interaktionen mellan lärare och pojkar högre. Att ha tät 
lärarkontakt innebär alltså inte alltid att det är positivt. Tallberg Broman (2002) 
skriver att mycket av lärarens uppmärksamhet faller på pojkarna, men att pojkar 
oftare får individuell uppmärksamhet och tilltalas med sitt namn, medan flickor ofta 
får lärarens uppmärksamhet riktad mot sig som en grupp. Dessutom säger hon att 
pojkar får lärarens uppmärksamhet i form av mer kroppskontakt och mer tid. 
Däremot tycker lärare att flickors samarbete och självkontroll är bättre än pojkars 
samt att flickor är mer kompetenta gällande skolmotivation och beteende i 
klassrummet. Dessutom får flickor mer uppmärksamhet för hur de är och inte för vad 
de kan och gör. 
 
Granström och Einarsson (1995) skriver att lärare anser att pojkar oftare uppträder 
mer störande än flickor. Detta resulterar i att pojkarna får ta emot mer förmaningar 
och kritik från sina lärare än flickorna. Sättet hur man ger förmaningar till flickor och 
pojkar skiljer sig åt också. I Einarssons och Hultmans bok (1984) finns observationer 
beskrivna som utfördes på grundskolans tidigare år. En pojke hade hängt sin väska 
på fel plats och läraren var arg och hade sträng ton. En liknande händelse 
observerades då det gällde en flicka och lärarens ton var här mildare och inte arg. En 
orsak till dessa två olika förmaningar från läraren kan vara att lärare har mer 
överseende i sitt bemötande mot flickor jämfört med pojkar. Lärare upplever att 
flickor är mer skolanpassade och ber mer om förlåtelse när de gjort något de inte har 
tillåtelse till. Vidare anser lärare att pojkar har större benägenhet att störa 
klassrumsordningen än flickor enligt Granström och Einarsson (1995). Tallberg 
Broman (2002) tar också upp att tonen för hur lärare tilltalar flickor och pojkar är 
könsrelaterat. Felsteg ses och bestraffas olika beroende på om det är en flicka eller 
pojke som utfört felsteget.  
 
Enligt Steenberg (1997) tycks pojkar hellre vilja svara på slutna frågor, medan flickor 
hellre svarar på öppna. Slutna frågor innebär att man ofta besvarar dessa med ett ja 
eller nej och har ofta kort information. Öppna frågor har inte givna svarsalternativ 
och ger mer tankeutrymme. Öppna frågor kan inledas med: ”Hur gör du…”, ”Vad 
anser du…” och ”Varför…”. Dessutom chansar pojkar oftare än flickor och de 
sistnämnda känner sig oftare oroligare inför konkurrenssituationer. 
 
Einarsson och Hultman (1984) tar upp något som kallas tvåtredjedelsregeln, vilket 
innebär att läraren talar till hela klassen ungefär två tredjedelar av lektionen och 
resten fördelas på eleverna. Den del som återstår för eleverna kan även den delas upp 
mellan flickor och pojkar. Einarsson och Hultman konstaterar att uppmärksamheten 
för pojkar då är två tredjedelar och en tredjedel för flickor.  
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Öhrn (1990) skriver i sin avhandling att uppmärksamhet oftare riktas mot pojkar i 
form av tillrättavisningar p.g.a. svårigheten att disciplinera dem i klassrummet. 
Genom att anpassa lektionsinnehåll och form för pojkar för att fånga deras intresse 
läggs alltså mer fokus på dem. Öhrn skriver att det är vanligare att pojkar gör 
invändningar och vänjer sig vid att synas och höras i det offentliga klassrummet 
medan flickorna ofta intar en passiv roll, vilket inte alltid behöver betyda att de håller 
med om vad som händer i klassrummet. Studier som har gjorts gällande 
lärarelevinteraktioner uppvisar oftast att pojkar både tar och får huvuddelen av 
lärarkontakten. Detta kan alltså bero på att pojkar är mer öppet aktiva i klassrummet 
vilket gör att lärare oftare inriktas mot deras aktivitet. Tallberg Broman (2002) 
skriver också att det enligt många studier oftast är pojkar som hörs mest i 
klassrummet men att det också finns en stor del av pojkar som inte säger någonting 
under lektionstid. I klassrummet är det istället flickorna som intar den dominerande 
rollen. Vilka elever som dominerar i skolan kan alltså helt bero på skolor, 
ämnesinnehåll, lärare, arbetssätt m.m. och är inte alltid beroende av vilken 
könstillhörighet de har. Vidare tar hon upp att ett klassrum inte bara består av en 
offentlig del där oftast pojkar dominerar, utan det finns också privata zoner. I dessa 
zoner pågår både tysta och högljudda samtal som inte rör det som läraren talar om. 
Zonerna representeras oftast av flickgrupper som för privata diskussioner. I och med 
detta överlämnar de då klassrummets offentliga sal till de elever som vill ha sin 
uppmärksamhet därifrån. Enligt Öhrn (1990) finns det inte tillräckligt med underlag 
för att kunna dra slutsatsen att manliga och kvinnliga lärare skiljer sig åt i 
uppmärksamheten mot flickor och pojkar, men i ämnen som matematik och fysik är 
lärarinteraktionen med flickor låg där det oftast är vanligare med manliga lärare.  

2.2.1 Den dolda läroplanen och den dubbla dolda läroplanen 
Mellan begreppen den dolda läroplanen och den dubbla dolda läroplanen finns en 
skillnad som inte är så lätt att utläsa. Den dolda läroplanen står i kontrast till Lpo 94 
och Lpf 94, som är ”öppna” läroplaner och politiskt beslutade. Där talar man om 
elevers självständighet, samarbete och egna erfarenheter. Enligt dessa två ”öppna” 
läroplaner ska elever bland annat: 

 
• Främja sin utveckling att aktivt delta i yrkes- och samhällslivet. (Lpf 94) 
• Främja sitt fortsatta lärande med utgångspunkt från tidigare erfarenheter. 

(Lpo 94 s 10) 
• Utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. (Lpo 94) 
• Utveckla förmågan att arbeta självständigt och tillsammans med andra. (Lpf 

94)  
 
Den dolda läroplanen finns alltså som en motsats till de ”öppna” läroplanerna och är 
en forskningsterm som sätter fokus på saker som sker utan att vara uttalade. Det är 
alltså inte bara de officiellt uttalade reglerna som elever lär sig att följa i skolan utan 
även dolda regler som socialiserar eleverna att bli en elev. Det här är den dolda 
läroplanen enligt Broady (1981) citerat ur Einarsson (2004, s.333): 

 
Undervisningens ”ramar” (tid, antal elever, kursavsnitt som ska gås igenom), skolan som 
institution samt skolans funktioner att förvara, sortera och socialisera eleverna formar en 
”dold” läroplan, dvs. en uppsättning institutionella krav på eleverna, något som sker 
”bakom ryggen” på såväl lärare som elever. 
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Enligt den dolda läroplanen ska elever bland annat ha förmågan att: 
 

• Arbeta individuellt 
• Invänta sin tur 
• Visa uppmärksamhet 
• Sitta tyst och stilla 

 
I God morgon flickor och pojkar. Om språk och kön i skolan (Einarsson & Hultman, 
1984) kan man läsa om en undersökning, då författarna under en dag studerat 
klasser på låg- och mellanstadiet. I denna studie tog de bara hänsyn till att studera 
kön. Det här var en del av vad de kom fram till: 
 
Pojkar: 

• Får mer och strängare tillrättavisningar 
• Ställer mer hjälpsökande frågor 
• Tar oftare det offentliga ordet i klassrummet på eget initiativ 
• Kräver och får mer hjälp att lösa olika uppgifter 
• Gör mer utvikningar från ämnet genom egna erfarenheter och synpunkter 

 
Flickor: 

• Sitter tyst och stilla och hjälper varandra 
• Fungerar som lärarens hjälpreda 
• Får oftare läsa upp lärobokstexter 
• Är garanter för att lektionsplanen följs 
• Deras svar behandlas inte lika utförligt som pojkarnas 

 
Med dessa upptäckter utformade Einarsson och Hultman (1984) en teori om den 
dubbla dolda läroplanen. Einarsson (2004) skriver att den dolda läroplanen inte 
angår pojkar i lika hög omfattning som flickor då pojkar är mer vana att ta sig 
friheter och vara i offentlighetens centrum, medan flickor är mer passiva och 
tålmodiga åskådare. 
Enligt Tallberg Broman (2002) finns det många studier som beskriver skillnaden 
mellan pojkar och flickors beteenden i skolan. I samspelet i klassrummet tilldelas de 
olika uppgifter och i det fysiska rummet tar de olika mycket utrymme och i alla dessa 
processer är läraren aktivt medverkande. Vidare skriver hon att samma beteende 
eller prestation bedöms efter olika kriterier beroende på om det är en pojke eller 
flicka. Pojkars tal rakt ut i klassrummet bemöts till exempel inte på samma sätt som 
flickors, det vill säga man reagerar inte lika starkt som lärare när en pojke pratar rakt 
ut i klassrummet då man är van att de brukar göra så.  Sammanfattningsvis kan man 
säga att den dolda läroplanen utesluter de elever från undervisningen som inte kan 
arbeta utifrån den, till exempel om man har en annan klassbakgrund eller någon 
annan social skillnad. I den dubbla dolda läroplanen lyfts den dolda läroplanens 
kriterier ytterligare ett steg bort från Lpo 94 och Lpf 94. I den finns alltså olika regler 
för hur flickor och pojkar bemöts samt hur de beter sig i skolan. I skolan kan 
tålmodighet och förnöjsamhet ge goda resultat i form av bättre betyg, men egentligen 
är de bättre betygen missvisande då man inom arbetslivet ofta behöver vara mer 
framåt och ta egna initiativ. De snälla och tålmodiga flickorna blir enligt ”den dubbla 
dolda läroplanen” lurade av att de har varit så välartade under skoltiden. 
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2.2.2 Skolans problem relaterat till genus 
I dagens skolor finns det enligt Tallberg Broman (2002) mer provocerande och 
könsrelaterade problem som behöver uppmärksammas. Här är några exempel.  
 

• Skolan är för många pojkar en besvärlig plats att vistas på. De ser det inte som 
en positiv läro- och utvecklingsmiljö. Resultatet av detta blir att de uppträder 
med att ta mycket tid och uppmärksamhet och är okoncentrerade. Detta gör 
att pojkar marginaliseras och är inte delaktiga i skolans arbete.  

• Många skolor upplever att klassrummet blivit en orolig plats där mycket tid 
går till att få ordning och ro. För både flickor och pojkar innebär det att skolan 
blir en plats där man får vänta mycket. Vuxna inom skolan räknar då med att 
flickor intar en roll som lärarens verktyg som fungerar som stöd för att se till 
att ordningen upprätthålls i klassrummet. 

• Könsrelaterad mobbning och kränkande behandling har blivit vanligare inom 
skolan och klimatet i skolan har blivit sämre vilket man kan se på den råare 
tonen och det hårdare klimatet. 

 

2.2.3 Skillnader beroende på årskurs 
Tidigare studier visar att uppmärksamheten gentemot flickor och pojkar kan skilja sig 
beroende på årskurs. I lägre stadier får vanligen flickor mindre uppmärksamhet 
(Einarsson & Hultman 1984) än pojkar för att de har lättare för att anpassa sig till 
den ”dolda läroplanen”. En analys i Öhrns avhandling (1990) som Hjort (1984) 
genomfört visar att när man kommer upp till högre stadier förändras skolans krav 
och relationen till lärare och kamrater. När flickor befinner sig på högstadiet är 
miljön omkring dem oftast känd med en etablerad kamratgrupp och deras 
känslomässiga relation till pojkarna är tämligen ointressant. Vid övergången från 
grundskolan till gymnasiet ökar den individuella konkurrensen och lärarkontakten 
blir mer opersonlig. Detta kan vara en stor omställning för flickor som ofta söker en 
personlig bekräftelse med lärare till skillnad från pojkarnas offentliga bekräftelse. På 
gymnasiet ska man som elev kunna vara aktiv i offentliga diskussioner och 
argumentera för sin sak inom olika områden. Och alla flickor är inte vana vid att ta 
till orda i dessa situationer då de ofta vill markera sitt jag i en gruppgemenskap 
medan pojkar vill uppnå en avvikelse från gruppen och markera sitt eget jag. 
Skolsituationen gynnar alltså pojkars offentliga deltagande med stigande ålder och är 
tydlig vid övergången från grundskolan till gymnasiet. 
 

2.2.4 Skillnader beroende på ämne 
Enligt Öhrn (1990) finns det två nordiska studier som har studerat hur 
interaktionsmönstret mellan elev och lärare är i olika ämnen. I den ena studien 
observerades flickors och pojkars kontakter med läraren i ämnena matematik/fysik 
och språk. Studierna visar att i matematik/fysik var interaktionen mellan läraren och 
pojkar högre än mellan läraren och flickor. I språk var skillnaden ganska jämn med 
ett litet överslag för flickornas interaktion med läraren. Den här studien avsåg inte 
hur det var i enskilda klasser utan man slog ihop elevernas kontakter i de olika 
ämnena. 
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I den andra studien, som gjordes på mellanstadiet, observerades interaktionen i 
engelska, samhällskunskap, matematik och svenska. I engelska kom man fram till att 
flickors interaktion med läraren var högre, medan det var tvärtom i matematik och 
samhällskunskap. I ämnet svenska var skillnaden mellan pojkars och flickors 
interaktion med läraren obetydlig. Då dessa studier gjordes på olika stadier visar de 
en aning olika resultat, förutom att pojkar har mer interaktion med läraren i 
matematik/fysik på de olika stadierna. Den tydligaste skillnaden är alltså enligt 
Öhrns (1990) studie att pojkar borde vara mer intresserade av de naturorienterade 
ämnena. 
 
I Björnsson (2005) kan man läsa om en studie som gjorts i NO-undervisning. Där 
kunde man se en ”klasskillnad” i interaktionen mellan flickorna i gruppen. De flickor 
som hade högutbildade föräldrar ställde mer frågor själva och fick mer frågor från 
läraren än de flickor som inte hörde till den kategorin. Detta mönster fanns inte i 
pojkgruppen.  
 
Björnsson påstår att pojkar i allmänhet har ett större självförtroende angående 
skolans krav på deltagande och aktivitet i de olika ämnena jämfört med flickor.  
Flickor har en osäkrare självbild i t.ex. matematik och naturvetenskap men den är 
bättre i svenska och bild. 
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3. Metod 

3.1 Datainsamlingsmetod 
Vi ville undersöka hur lärarens uppmärksamhet fördelades i klassrummet mellan 
flickor och pojkar. För att samla in data till vår undersökning valde vi att utföra 
klassrumsobservationer. Detta gjorde vi för att kunna se vad som egentligen hände i 
interaktionen mellan lärare och elev i en naturlig miljö och vid tillfällen som hade ägt 
rum vare sig en undersökning utförts eller ej. Därefter valde vi att utforma ett 
observationsschema (se bilaga 1) för att kunna registrera händelserna systematiskt 
och noggrant. Det blir även enklare vid varje observationstillfälle att notera samma 
slags skeenden enligt Denscombe (2000). Frekvens och vilken slags uppmärksamhet 
läraren gav eleverna valdes att noteras, vi hade kunnat välja att mäta 
uppmärksamheten genom tidtagning men ansåg denna metod för svår. Hur många 
gånger fenomenet inträffade var lättare att observera, varje gång läraren riktade 
uppmärksamheten mot en elev prickades detta för i schemat. Schemat var även 
indelat i olika kategorier av uppmärksamhet för att som ovan nämnts kunna ta reda 
på vilken slags uppmärksamhet läraren gav. Ett observationsschema är ett bra 
verktyg för att minska risken för egna tolkningar av de händelser som ska studeras 
enligt Denscombe (2000). De kategorier som vi valde att fokusera på i vår 
undersökning var:  
 

• Tillsägelser Med det menas att läraren uppmärksammar eleven genom att 
tysta ned den eller att den ska plocka fram/undan något såsom penna, bok, 
miniräknare m.m. 

• Beröm Läraren ger någon form av uppmuntran till elev såsom att den löst en 
uppgift bra eller att den arbetar på bra m.m. 

• Fråga Läraren ställer en fråga till en elev. Kan t.ex. vara kring en repetition av 
ett kapitel, eller hur de tolkar vissa texter m.m. 

• Hjälp Läraren ger eleven uppmärksamhet genom att hjälpa den som behöver 
detta. Hjälpen kan vara i form av att eleven räcker upp handen eller ställer 
frågor som läraren svarar på. 

• Övrigt tilltal All annan form av kommunikation, t.ex. eleven upprepar något 
läraren sagt och läraren ger uppmärksamhet i form av medhåll eller ett samtal 
mellan lärare och elev. 

 
Förutom dessa kategorier finns också rader för vilket ämne som observeras, vilket 
skolår eleverna går, vilken tid under dagen lektionen pågår, hur många pojkar och 
flickor som är med under den observerade lektionen och om det är en manlig eller 
kvinnlig lärare. 
 
För att kunna analysera våra data från schemat djupare och i sitt sammanhang valde 
vi att även göra osystematiska observationer, alltså observationer utan någon 
förutbestämd mall. Här antecknades t.ex. lektionsinnehåll, om det var pratigt i 
klassen m.m. Så vid varje lektion var vi två stycken som observerade. Eftersom en 
skulle föra anteckningar över vad som skedde i klassrummet och den andra fyllde i 
observationsschemat kom vi fram till att vi alltid skulle hålla oss till samma sak, d.v.s. 
samma person fyllde alltid i observationsschemat och samma skrev alltid 
anteckningar kring det som hände på lektionen. Detta gjorde vi för att olika personer 
antecknar och observerar olika saker och på olika sätt och detta ville vi undvika. När 
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vi hade observerat den lektion som var avsedd att observera tog vi en kopia på det vi 
hade antecknat så att båda kunde ta del av vad den andre skrivit.  
 
Vid dessa typer av undersökningar är det viktigt att forskaren/forskarna minskar 
risken för att påverka situationen menar Denscombe (2000) och vi valde därför att 
hålla oss i bakgrunden genom att sitta längst bak i klassrummet. Lärarna 
presenterades oss kort vid samtliga tillfällen men berättade inte vad vi var där för att 
observera. Detta var inget vi bett om utan det var lärarnas val. 

3.3 Urval 
Vi valde att utföra våra observationer på våra respektive partnerskolor och vi ville 
utföra observationer under svensklektioner och lektioner inom det 
naturvetenskapliga området. Vi bad våra handledare välja ut lärare utifrån de 
kriterierna och därefter valde vi lektioner som skulle observeras tillsammans med 
respektive lärare. I grundskolans senare år valdes två svensklektioner ut, en i år nio 
och en i år åtta. Inom naturvetenskap valdes två fysiklektioner också i år nio och år 
åtta, dock inte samma klasser. På gymnasiet observerade vi under svensklektionerna 
två treor och inom naturvetenskap valde vi fysiklektioner med tvåor och treor. 
Observationerna som utfördes på gymnasiet genomfördes i klasser på det 
naturvetenskapliga programmet.  
 
Tabell 3.1 Klasser som observerats. 
 Grundskola Gymnasium 
 Svenska Fysik Svenska Fysik 
 År 8 År 9 År 8 År 9 Gy 3 Gy 3 Gy 2 Gy 3 
Flickor 15 8 11 7 7 11 10 6 
Pojkar 6 8 7 11 9 7 6 10 
 

3.4 Databearbetning 
De anteckningar vi fick genom de osystematiska observationerna lästes igenom och 
det som vi fann relevant för vår studie lyftes fram. Därefter gjordes en beskrivning av 
alla observerade lektioner uppdelat på grundskolan och gymnasiet. Vi undersökte 
också om det fanns gemensamma nämnare under de olika lektionerna på 
grundskolan respektive gymnasiet.  
 
De data som erhölls från observationsschemana räknades om till medelvärden. Först 
räknade vi hur många gånger flickorna respektive pojkarna blev uppmärksammade 
på varje lektion. Då antalet flickor och pojkar i klasserna inte var jämnt fördelat 
räknade vi ut ett medelvärde på hur många gånger varje flicka eller pojke blev 
uppmärksammad av läraren. Därefter tittade vi på de olika kategorierna av 
uppmärksamhet genom att räkna ihop varje kategori för sig, uppdelat på pojkar och 
flickor, detta gjordes lektion för lektion. Sedan räknades medelvärden ut för hur 
många gånger flickor respektive pojkar får uppmärksamhet per lektion i form av de 
olika kategorierna tillsägelser, beröm, fråga, hjälp och övrigt tilltal.  Medelvärden för 
vilken slags uppmärksamhet flickor respektive pojkar fick totalt på grundskolan och 
gymnasiet räknades också ut.  
 
När vi bearbetade våra data valde vi att inte ta hänsyn till lärarens kön eller vilken tid 
på dagen lektionerna pågick. Detta på grund av att inga slutsatser gällande tidpunkt 
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och kön gick att dra utifrån vårt underlag. Dessutom behandlade inte våra 
forskningsfrågor detta område. 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten är ett mått för om resultaten skulle bli densamma om undersökningen 
skulle genomföras på nytt enligt Denscombe (2000). I det avseendet har vår 
undersökning inte hög reliabilitet eftersom lektionerna vi undersökt ej kan 
återskapas. Lektionsinnehållet är inte densamma och eleverna kan agera annorlunda 
vilket gör att läraren kan uppmärksamma andra saker och andra elever. Då det är vi 
som är mätinstrumentet vid observationer, d.v.s. tolkar vad vi ser, kan viss 
uppmärksamhet ha noterats under fel kategori. Däremot har vi vid varje tillfälle varit 
två som observerat läraren genom olika observationsmetoder, vilket höjer 
reliabiliteten. 
 
Validiteten är hög då forskning mäter det som är avsett att mäta (Stukat, 2005) och vi 
har observerat lärarens interaktion mellan pojkar och flickor genom observationer. Vi 
har då fått en bild av lärarens verkliga beteende, inte vad läraren tror sig göra eller 
säger sig göra, vilket höjer validiteten på vårt arbete. Då vi under observationerna 
hållit oss i bakgrunden har vi försökt minska risken för att påverka lärarna. 
Forskningsfrågorna var utgångspunkt när observationer valdes och frågor blev 
besvarade genom denna metod. 

3.6 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (2002) har utarbetat ett antal etiska principer som forskare ska följa 
när forskning bedrivs. Syftet med dessa regler är att både undersökningsdeltagare 
och forskaren ska känna sig trygga. Det finns fyra huvudkrav (informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) vilka vi också följt i 
vårt arbete.  
 
Informationskravet innebär att deltagarna bör informeras om syftet med 
undersökningen och hur den ska utföras. Vi skickade ett missiv (se bilaga 2) till de 
utvalda lärarna där vi beskrev vår undersökning och poängterade att deltagandet var 
frivilligt. Det är också viktigt att respondenterna har rätt att avbryta sin medverkan 
närhelst de vill utan några negativa påtryckningar från forskaren, detta enligt 
samtyckeskravet. Där beskrivs också att det ej bör finnas någon form av 
beroendeställning mellan respondenterna och forskaren. Därför valde vi att ej utföra 
observationer på våra vfu-handledares lektioner. I det ovan nämnda missivet 
informerades om att identiteten på undersökningsdeltagarna och de berörda 
skolorna kommer att behandlas med försiktighet och ej publiceras. I 
konfidentialitetskravet står det även att man ska vara aktsam vid bearbetningen av 
det insamlade materialet. Därför har inga namn antecknats, varken personnamn eller 
skolnamn under våra observationer. Det sista kravet, nyttjandekravet, handlar om att 
inga uppgifter som samlats in får användas i något annat syfte än vetenskapligt vilket 
vi inte har för avsikt att göra. 
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4. Resultat 
Presentationen av resultaten är utformad så att observationerna från grundskolan 
presenteras först för att följas av dem från gymnasiet. Därefter görs en jämförelse 
mellan de båda. Det vi lyft fram från våra osystematiska observationer presenteras 
först för att följas av tabeller med omarbetade data från observationsschemana  

4.1 Grundskola 
Under svensklektionen med år åtta är det väldigt stökigt i klassen och det börjar med 
att läraren säger till några flickor att de inte får sitta bredvid varandra. Detta är 
bestämt av deras mentor för att de är för bråkiga och pratiga när de sitter 
tillsammans. Läraren diskuterar med flickorna och till slut får läraren gehör och 
lektionen kan fortsätta. När läraren talar till dem riktar hon uppmaningarna åt 
flickorna som grupp. Lektionen fortgår med en genomgång på tavlan, flera gånger får 
hon avbryta sin genomgång för att säga till elever som stör. Läraren ber eleverna att 
koncentrera sig och lyssna på vad läraren säger. Efter genomgången delar läraren ut 
papper till eleverna, ljudnivån ökar mycket och det blir rörigt. Läraren går runt i 
klassen och ger instruktioner för att många av eleverna inte arbetar. Läraren låter en 
del gå iväg till grupprum och det blir lugnare i klassrummet. Det är mest flickor som 
är kvar i klassrummet och läraren uppmärksammar dem genom att ge dem hjälp. Det 
är första gången hon uppmärksammar dessa flickor som tidigare varit tysta. Läraren 
har inte behövt ge dem några tillsägelser eller uppmaningar.  
 
Den andra svensklektionen med år nio som observerades börjar med en diskussion 
kring en bokrecension som ska lämnas in senare. Det är lite oroligt i klassen och 
läraren säger till en av pojkarna flera gånger som riktar sin uppmärksamhet åt annat 
håll än mot läraren. Läraren ignorerar eller märker inte att några flickor också riktar 
sin uppmärksamhet åt annat håll. Lektionen fortsätter och eleverna ska redovisa sin 
praktik muntligt, läraren får säga till eleverna ett flertal gånger att vara tysta och 
lyssna. Ibland riktar hon tillsägelserna mot hela klassen ibland till individer. Hon 
påpekar också flera gånger att de som lyssnar ska vänta med sina frågor tills den/de 
som redovisar är klara. Under en av redovisningarna får läraren säga till dem som 
redovisar (pojkar) att sluta larva sig och ta uppgiften seriöst. Vid en redovisning får 
de som redovisar (flickor) många kommentarer från de andra i klassen, läraren 
ignorerar detta. När ungefär halva klassen redovisat blir det lugnare. Efter 
redovisningarna läser läraren upp berättelser som eleverna har skrivit, flickorna 
säger direkt att läraren inte får läsa deras texter, vilket hon respekterar.  
 
Fysiklektionen med år åtta börjar med genomgång på tavlan och till en början är det 
främst en elev (pojke) som läraren behöver säga till att koncentrera sig och lyssna. 
Efter en stund ger läraren tillsägelser även till andra elever som inte koncentrerar sig. 
Därefter ska de läsa enskilt i utdelade fysikhäften, en elev (pojke) får mycket 
uppmärksamhet från läraren genom att läraren instruerar eleven enskilt. Efter en 
stund blir det lugnt i klassrummet och alla läser, läraren går då och kopierar några 
uppgifter och det blir genast prat och skratt. När läraren kommer tillbaka delar han 
ut uppgifter eleverna ska lösa, läraren ägnar återigen mycket tid till att instruera 
samma elev som ovan. Så här långt in i lektionen har läraren endast uppmärksammat 
en flicka genom kategorin fråga och kategorin hjälp. När de ska jobba enskilt 
uppmärksammar läraren fler flickor genom att ge dem hjälp med uppgifterna. 
Läraren uppmärksammar dessa elever när de ber om hjälp. Resten av lektionen 
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varieras med gemensam genomgång av uppgifterna och enskilt arbete. Läraren 
utdelar tillsägelser främst till två elever (pojkar) som stör undervisningen. 
 
Vid den andra fysiklektionen med år nio är koncentrationen bättre till en början. 
Under hela lektionen har läraren genomgång på tavlan och det märks att eleverna till 
slut inte orkar lyssna och det blir oroligt i klassummet. Läraren ger mycket 
uppmärksamhet åt eleverna (tre pojkar och en flicka) som sitter längst fram i 
klassrummet. Läraren uppmärksammar eleverna genom att de får svara på lärarens 
frågor och läraren besvarar de många frågor dessa elever ställer. Läraren behöver inte 
ge tillsägelser till flickor mer än en gång på hela lektionen. 
 
Under alla lektionerna som beskrivits ovan ställer lärarna ofta frågor som inte är 
riktade till någon särskild elev. Dessa frågor besvaras oftare av pojkar än av flickor. 
Pojkarna svarar då rakt ut utan att räcka upp handen, flickorna räcker upp handen 
men får sällan svara på frågan. På fysiklektionerna ställer pojkar mer frågor till 
läraren både genom att räcka upp handen och genom att ropa lärarens namn. Många 
pojkar hade svårt att komma igång med nya arbetsmoment samt att ta instruktioner 
När pojkarna störde sa läraren till tidigare än åt flickor som störde. Även tilltalet var 
annorlunda, till pojkar var läraren mer bestämd än mot flickorna. En annan sak som 
är värt att uppmärksamma är att beröm utdelades endast under en lektion och då tre 
gånger.  
 
Tabell 4.1 Medelvärdet på hur många gånger pojkar respektive flickor blir 
uppmärksammade av läraren/lektion på grundskolan 
 Svenska Fysik 

 År 8 År 9 År 8 År 9 
Flickor 5,60 3,88 3,09 2,57 
Pojkar 17,50 6,75 11,29 7,64 

 
Det man kan utläsa av tabellen är att under samtliga lektioner får pojkar mer 
uppmärksamhet än flickor. På tre av fyra lektioner ger läraren uppmärksamhet till 
pojkarna ungefär tre gånger så ofta än till flickorna. Man kan inte se några skillnader 
ämnena emellan hur uppmärksamheten är fördelad mellan pojkar och flickor 
 
Tabell 4.2 Medelvärdet på vilken slags uppmärksamhet pojkar respektive flickor får 
på grundskolan/lektion 

 Svenska Fysik 
 År 8 År 9 År 8 År 9 
 Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Tillsägelser 0,73 4,00 1,75 5,00 0,18 2,71 0,14 1,45 
Beröm 0,13 0,17 0 0 0 0 0 0 
Fråga 0,60 2,67 0 0,13 0,73 1,00 0,43 1,45 
Hjälp 1,80 3,33 1,00 0,25 1,18 4,29 1,29 3,09 
Övrigt tilltal 2,33 7,33 1,13 1,38 1,00 3,29 0,71 1,64 
 
Tabellen visar att i alla kategorier får pojkar mer uppmärksamhet än flickor förutom 
på en lektion i svenska med år nio där flickor får fyra gånger så mycket hjälp än 
pojkarna. Den största skillnaden man kan se när det gäller vilken slags 
uppmärksamhet flickor respektive pojkar får är att pojkarna får mycket fler 
tillsägelser. Det varierar mellan tre gånger så ofta till 15 gånger så ofta och 
skillnaderna är störst under fysiklektionerna.  
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4.2 Gymnasium 
Första svensklektionen som observerades var med treor och inleds med att läraren 
läser en dikt och sen ställer hon frågor rakt ut till eleverna om dikten. Läraren läser 
en dikt till och hon ställer återigen frågor rakt ut som inte är riktade mot någon 
särskild elev. Därefter får eleverna jobba självständigt med att analysera dikterna. 
Det är lugnt och koncentrationen bland eleverna är hög. När de arbetat färdigt har 
läraren genomgång på tavlan och hon ställer frågor rakt ut till eleverna som ibland 
riktas till en speciell elev. Några flickor sitter och småpratar med varandra, läraren 
ignorerar detta. 
 
Nästa svensklektion är också med treor, och börjar med repetition av föregående 
lektion. Läraren ställer frågor som riktas till olika elever. Under genomgången som 
följer antecknar vissa elever och några pojkar som sitter längt fram ger spontana 
kommentarer om det läraren säger och hon uppmärksammar dem. Lektionen 
forsätter med att de ska läsa en novell enskilt, några suckar men det är lugnt och tyst 
som det varit under hela lektionen och alla verkar läsa. Under hela lektionen har 
läraren endast gett en tillsägelse och den var riktad till en flicka som småpratade med 
sin bänkkamrat. 
 
Fysiklektionen med tvåorna börjar med genomgång av tidigare utförd laboration. När 
eleverna plockar fram sina papper småpratas det lite. Under genomgången ställer 
läraren frågor till eleverna genom att säga deras namn utan att de räckt upp handen. 
En flicka och en pojke sitter och småpratar längst bak i klassrummet och hänger inte 
riktigt med på genomgången, läraren ignorerar eller märker inte detta. De andra 
eleverna sitter tysta och antecknar. Läraren härleder en fysikalisk formel med 
eleverna och det skapas lite förvirring bland eleverna, de börjar småprata med 
varandra. Två flickor förstår inte och ställer många frågor om detta till läraren. 
Läraren kan inte ge flickorna någon tillfredställande förklaring och ber att få 
återkomma om detta nästa lektion. När genomgången är klar ska de arbeta med 
uppgifter i sin fysikbok och de flesta jobbar på under lite småprat, dels om 
uppgifterna dels om franska.  
 
Sista lektionen som observerades på gymnasiet var en fysiklektion med treor. Den 
bestod till största delen av att läraren hade genomgång på tavlan. De ska ha prov 
senare så de har repetition av sådant som de redan gått igenom, tempot är högt. 
Några elever småpratar i början på lektionen men de lugnar snabbt ner sig utan 
tillsägelser. När läraren har genomgång ställer han frågor rakt ut till eleverna och det 
är oftast pojkar som svarar på dem. I slutet på lektionen får eleverna jobba med 
uppgifter som läraren valt ut och skrivit på tavlan. Några flickor ber om hjälp och 
läraren ägnar sig åt dem. 
 
På alla lektioner vi observerat på gymnasiet har det varit lugnt och inga direkt 
störande elever. Läraren har inte sagt till eleverna mer än två gånger under två olika 
lektioner. När lärarna hade gemensamma genomgångar räckte eleverna inte upp 
handen när frågor ställdes eller när de själva ställde frågor. När de däremot arbetade 
enskilt och behövde hjälp räckte de upp handen. Beröm har inte utdelats alls under 
våra observationer på gymnasiet.  
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Tabell 4.3 Medelvärdet på hur många gånger pojkar respektive flickor blir 
uppmärksammade av läraren/lektion på gymnasiet 
 Svenska Fysik 

 Gy 3 Gy 3 Gy 2 Gy 3 
Flickor 1,57 1,36 5,00 1,33 
Pojkar 2,67 1,86 3,00 3,50 

 
Pojkarna får mer uppmärksamhet än flickorna på tre av fyra lektioner. Den lektionen 
där flickorna fick mest uppmärksamhet var fysiklektionen där två flickor ställde 
många frågor till läraren. Man kan inte se några skillnader ämnena emellan hur 
uppmärksamheten är fördelad mellan pojkar och flickor. 
 
Tabell 4.4 Medelvärdet på vilken slags uppmärksamhet pojkar respektive flickor får 
på gymnasiet/lektion 

 Svenska Fysik 
 Gy 3 Gy 3 Gy 2 Gy 3 
 Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Tillsägelser 0 0 0,09 0 0,10 0 0 0 
Beröm 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fråga 1,43 1,89 0,82 1,14 0,90 2,00 0,17 2,10 
Hjälp 0,14 0,11 0,18 0,71 2,20 0,50 0,83 0,70 
Övrigt tilltal 0 0,67 0,27 0 1,80 0,50 0,33 0,70 
 
På gymnasiet kan man se att på tre lektioner av fyra får pojkar mest uppmärksamhet i 
form av frågor från läraren, alltså på lärarens initiativ. Och flickor får på tre av fyra 
lektioner uppmärksamhet genom att be om hjälp, elevens initiativ. Som tidigare 
nämnts ser man att väldigt få tillsägelser och inget beröm ges åt gymnasieeleverna. 

4.3 Jämförelse mellan grundskolan och gymnasium 
Tabell 4.5 Medelvärdet på hur många gånger läraren uppmärksammar pojkar 
respektive flickor/lektion på grundskolan och gymnasiet  
 Grundskola Gymnasium 
Flickor 5,60 3,88 3,09 2,57 1,57 1,36 5,00 1,33 
Pojkar 17,50 6,75 11,29 7,64 2,67 1,86 3,00 3,50 
 
Tabellen visar tydligt hur många fler gånger lärare uppmärksammar elever på 
grundskolan än på gymnasiet. I grundskolan får pojkarna mycket mer 
uppmärksamhet än flickorna. På gymnasiet har denna skillnad jämnats ut men 
pojkar får per lektion mer uppmärksamhet än flickorna i tre fall av fyra.  
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Tabell 4.6 Medelvärdet på vilken slags uppmärksamhet flickor respektive pojkar får 
på grundskolan och på gymnasiet. 
 Grundskola Gymnasium 
 Flickor Pojkar Flickor Pojkar 
Tillsägelser 0,68 3,06 0,06 0 
Beröm 0,05 0,03 0 0 
Fråga 0,49 1,25 0,85 1,81 
Hjälp 1,39 2,69 0,89 0,50 
Övrigt tilltal 1,46 3,00 0,68 0,50 
Totalt 4,07 10,03 2,48 2,81 
 
När man jämför vilken slags uppmärksamhet eleverna får ser man att på grundskolan 
utdelas mycket flera tillsägelser än på gymnasiet. På grundskolan får pojkarna mest 
uppmärksamhet i alla kategorier förutom beröm men då beröm endast gavs tre 
gånger kan man bortse från denna kategori. Flickorna på gymnasiet får fler frågor än 
flickorna på grundskolan samma mönster gäller för pojkarna. På grundskolan får 
pojkarna två gånger så ofta uppmärksamhet än flickorna genom att be om hjälp. 
Tittar man på samma kategori för gymnasiet så ber flickorna mer om hjälp men 
skillnaden är inte lika stor. Det visar sig också att övrigt tilltal förekommer oftare på 
grundskolan än på gymnasiet.  Då man jämför det totala antalet gånger elever blir 
uppmärksammade är det på gymnasiet ingen större skillnad mellan pojkar och 
flickor. På grundskolan däremot får pojkar uppmärksamhet av läraren 2,5 gånger så 
ofta.  
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5. Resultatanalys 
Resultaten som har framkommit stämmer i stort med vår referenslitteratur. Här 
nedan presenteras och jämförs våra resultat med tidigare forskning indelat i olika 
underrubriker. 
 

5.1 Lärarens elevinteraktioner 
Öhrn (1990) skriver att det vanligen är pojkar som tar och får huvuddelen av 
kontakten med läraren. Detta kan bero på att pojkar är mer vana vid att synas och 
höras offentligt och är öppet aktiva i klassrummet. Flickor däremot intar en mer 
passiv roll, trots att de kanske har invändningar mot det som sägs och beslutas. 
Steenberg (1997) skriver också att pojkar får mer replikutbyten med läraren, vilket 
kan bero på att de ofta är snabbare på att svara på lärarens frågor och snabbare på att 
räcka upp handen. Vidare skriver hon att pojkar ofta ställer en fråga rakt ut i luften 
om de inte förstår något. Under våra observationer på gymnasiet kan man se att det 
som tagits upp ovan stämmer. De lärare som observerats där har oftast ställt en fråga 
till hela klassen och då har det varit mest pojkar som svarat på lärarens fråga. Under 
en svensklektion med treor sitter ett par pojkar och uttalar offentliga kommentarer 
om det de håller på med utan att ha begärt ordet. Under observationerna i 
grundskolans senare år ser man liknande mönster. Båda fysiklektionerna på 
grundskolan visar att läraren måste rikta sin uppmärksamhet mot pojkar, som ställer 
mer frågor till honom utan att de räcker upp handen. Läraren behöver även 
uppmärksamma pojkarna genom att de ropar lärarens namn. När läraren har 
genomgång med klassen och ställer frågor behöver läraren bara ge uppmärksamhet 
åt en flicka i klassen som vill svara på hans frågor, resten av uppmärksamheten riktas 
mot pojkarna.  
 
Tallberg Broman (2002) skriver att flickor ofta får uppmärksamheten riktad mot sig 
som en grupp och inte individuellt. Detta kunde man se under en observation i 
svenska i år åtta då läraren uppmärksammar de tre flickor som inte får sitta 
tillsammans. Läraren talar till dem som en grupp. Under samma observation 
uppmärksammar läraren de flickor som tidigare suttit tysta längst bak som en grupp 
och läraren pratar till alla fyra flickorna på en gång. 
 

5.2 Lärarens uppmärksamhet i form av tillsägelse mot pojkar 
och flickor 
Både Steenberg (1997), Granström och Einarsson (1995) och Öhrn (1990) skriver att 
pojkar oftare får tillsägelser än flickor i form av tillrättavisningar på grund av 
störande beteende eller onödiga kommentarer. Resultatet i vår studie visar på att så 
också är fallet i de klasser som observerades i grundskolans senare år.  Under en 
fysiklektion för åttor får läraren ofta rikta sin uppmärksamhet mot ett antal pojkar då 
de sitter och småpratar istället för att läsa i boken. Läraren får även rikta 
uppmärksamheten mot pojkar som sitter och skrattar och larvar sig. Samma sak 
gäller i fysik för nior. Även där får läraren rikta sin uppmärksamhet i form av 
tillsägelse mot några pojkar som sitter och småpratar när läraren har genomgång. 
Under en svensklektion med nior får läraren mycket ofta säga till ett gäng med pojkar 
att sluta ge löjliga kommentarer till de elever som redovisar. Läraren får upprepade 
gånger tillrättavisa dessa pojkar då kommentarerna inte upphör. Under 
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svensklektionen med åttor får läraren rikta sin uppmärksamhet i form av 
tillrättavisning mot pojkar då de småpratar och gör andra småljud under den 
gemensamma genomgången. Tallberg Broman (2002) skriver att det finns 
genusrelaterade problem inom skolan. För många pojkar upplevs skolmiljön som en 
besvärlig plats att vistas i, då de inte ser den som en positiv miljö att lära sig och att 
utvecklas i. Vidare skriver hon att resultatet blir att pojkar tar mycket av lärarens 
uppmärksamhet och är okoncentrerade. Detta kunde man framför allt se på 
grundskolan då läraren fick ge mest av sin uppmärksamhet mot pojkar i form av 
tillsägelser. Under observationerna i de fyra olika gymnasieklasserna förekom endast 
två tillsägelser till flickor då de pratade med sin bänkkamrat under lärarens 
genomgång. Steenberg (1997) skriver att flickor oftare reagerar starkare på 
tillsägelser från läraren än pojkar gör. 
 
Einarsson och Hultman (1984) beskriver att lärare kan ha olika tilltalssätt till flickor 
respektive pojkar. De menar att läraren har mildare ton till flickor respektive 
strängare mot pojkar och mer överseende i bemötandet mot pojkar och flickor. Under 
våra observationer märktes att vissa lärare lät det gå längre tid innan de sa till flickor 
som småpratade än pojkar. Tonen var då inte heller densamma mot flickor respektive 
pojkar.  
 

5.3 Elevers mottaglighet för lärarens instruktion 
Steenberg (1997) skriver att pojkar har svårare för att ta muntliga instruktioner än 
flickor. Björnsson (2005) tar också upp att pojkar med inlärningssvårigheter får 
mycket av lärarens uppmärksamhet. Detta kan man se i vår observation under en 
lektion i fysik i år åtta då läraren ofta behöver uppmärksamma en pojke som har svårt 
att ta lärarens muntliga instruktion och svårt att komma igång med uppgifterna. 
Läraren får ofta återkomma till samma pojke för att driva på och stötta honom i hans 
arbete med uppgifterna. Under de flesta observationer som gjordes på grundskolan 
fick läraren ofta rikta sin uppmärksamhet mot pojkar som hade svårt att komma i 
gång med sitt arbete efter att läraren hade instruerat vad alla i klassen skulle arbeta 
med. Läraren fick uppmärksamma pojkar genom att tysta ner dem som pratade med 
hög ton i stället för att arbeta med det som läraren hade sagt. På gymnasiet märktes 
detta inte i lika hög grad då eleverna pratade med lägre ton med varandra, vilket 
gjorde att läraren inte tyckte det behövde uppmärksammas. Dessutom satte eleverna 
igång med sitt arbete fortare efter att de småpratat och läraren hade instruerat dem 
vad de skulle göra. 
 

5.4 Dolda läroplanen och den dubbla dolda läroplanen 
Enligt den dolda läroplanen som Einarsson (2004) skriver om ska elever bl.a. kunna 
vänta på sin tur och sitta tyst och stilla när de vill ha lärarens uppmärksamhet. Under 
observationen i fysik i nian fick läraren i huvudsak vända sig till pojkar, då de ofta 
påkallade lärarens uppmärksamhet med att ropa sin fråga rakt ut i luften istället för 
att räcka upp handen och vänta på att läraren skulle komma. Enligt den dolda 
läroplanen ska elever visa uppmärksamhet. Under lektionen i svenska för nior var det 
svårt för läraren att få elevernas uppmärksamhet då både flickor och pojkar pratade 
och skrattade. I den dubbla dolda läroplanen finns olika riktlinjer för pojkar 
respektive flickor. Pojkar får enligt den läroplanen mer tillrättavisningar. På 
grundskolans observationer kan man se att det stämmer då lärarna ofta får 
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uppmärksamma pojkar i form av att till exempel säga till dem att vara tysta eller sluta 
prata så högt med varandra. Vidare kan man utläsa att i den dubbla dolda läroplanen 
står det att pojkar oftare tar det offentliga ordet i klassrummet. Det stämmer överens 
med våra observationer både på grundskolan och på gymnasiet, då läraren måste 
rikta sin uppmärksamhet mot pojkar som ofta uttalar sig om något utan att ha fått 
ordet. Dock var det vanligare på grundskolan än på gymnasiet. Pojkar kräver också 
mer hjälp enligt denna läroplan och det stämmer också med våra observationer på 
grundskolan då läraren uppmärksammar pojkarna i form av att ge dem hjälp. 
Läraren fick snabbt uppmärksamma pojkar som ropade dennes namn i stället för att 
räcka upp handen. På gymnasiet var det vanligare att både flickor och pojkar räckte 
upp handen när de behövde hjälp under enskilt arbete, men under gemensamma 
genomgångar förekom ingen handuppräckning. Ett undantag på gymnasiet när 
flickor stod för den största delen av uppmärksamhet var under en fysiklektion då ett 
par flickor inte förstod vad de gick igenom. Därmed ställde flickorna mycket frågor 
till läraren som denne då fick uppmärksamma. Enligt den dubbla dolda läroplanen 
är flickor de som sitter tyst och stilla och hjälper varandra. Under våra observationer 
främst på grundskolan såg vi exempel på detta då läraren uppmärksammade de 
flickor som räckte upp handen. Läraren behövde sällan rikta sin uppmärksamhet mot 
flickor som ropade dens namn rakt ut utan att ha räckt upp handen.  

5.5 Lärarens elevinteraktion beroende på år och ämne 
I Öhrn (1990) kan man läsa att flickors interaktion med läraren minskar med åren. 
När en övergång sker från grundskolan till gymnasieskolan blir lärarkontakten än 
mer opersonlig mot vad den var i grundskolan och den individuella konkurrensen 
ökar. Under våra observationer på grundskolan och gymnasiet ser vi att det nästan 
stämmer med tidigare forskning. De flesta lärarelevinteraktioner står pojkar för både 
i grundskolan och på gymnasiet förutom under en fysiklektion på gymnasiet då ett 
par flickor står för den största lärarelevinteraktionen i form av hjälp från läraren.  
 
Om man ser till lärarens elevinteraktion i olika ämnen ser man på våra resultat att i 
grundskolan är lärarens interaktion med pojkar större i både fysik och svenska. Även 
på gymnasiet är det i stort sett samma mönster med undantag för samma fysiklektion 
som nämnts ovan och en svensklektion där interaktionen med läraren är ganska 
jämnt fördelad mellan flickor och pojkar. Vilket kan jämföras med tidigare forskning 
(Öhrn, 1990) där observationer gjordes mellan elever och lärare i ämnena 
matematik/fysik och språk. Det visade sig att pojkarna hade mer interaktion med 
läraren i matematik/fysik och att flickorna interagerade något mer med läraren under 
svensklektionerna. Även om det i våra resultat visar att pojkarna får mer 
uppmärksamhet under både svensklektioner och fysiklektioner så är inte skillnaden 
lika stor under lektionerna i svenska. Vilket kan tolkas som att våra resultat pekar i 
samma riktning som Öhrns (1990)  
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
För att undersöka hur lärarens uppmärksamhet fördelas i klassrummet var 
observation som insamlingsmetod ett bra val. Observationsschemat gjorde det 
möjligt att mäta antal gånger flickor respektive pojkar blir uppmärksammade. 
Bearbetningen av de data som samlades in gjordes som tidigare nämnts genom att 
räkna ut medelvärden för lektioner, kategorier av uppmärksamhet och totalt på 
grundskolan respektive gymnasiet. Problemet med detta är att resultatet visar ett 
medelvärde på hur många gånger läraren uppmärksammar pojkar respektive flickor 
men vissa, både pojkar och flickor fick ingen uppmärksamhet alls och vissa fick 
mycket mera. Då vi även valde att göra osystematiska observationer fick vi en mer 
nyanserad bild av hur läraren fördelar sin uppmärksamhet. Andra 
insamlingsmetoder hade inte gett oss den informationen som vi sökte. Däremot hade 
det varit intressant att göra uppföljande intervjuer med de observerade lärarna, för 
att få ytterligare en dimension till vår undersökning. Ibland var det svårt att vid 
observationerna identifiera vilken kategori av uppmärksamhet som gavs från läraren. 
Kategorin övrigt tilltal var särskilt svår då den omfattade så mycket. Vi har inte 
kommenterat denna kategori nämnvärt i resultatpresentationen men kategorin var 
nödvändig att ha med för att kunna mäta all uppmärksamhet läraren gav eleverna. 
 
Urvalet på gymnasiet gör att resultaten inte kan generaliseras på gymnasiet som 
helhet eftersom observationer endast gjordes på det naturvetenskapliga programmet. 
Observationer borde även ha utförts på andra program för att stärka vår 
undersökning och antalet observationer kunde ha varit fler för att kunna dra säkrare 
slutsatser i förhållande till våra forskningsfrågor. 
 
Det har varit svårt i vår undersökning att enbart titta på vilka läraren 
uppmärksammar eftersom lärare och elever påverkar och samspelar med varandra. 
För att kunna beskriva mer ingående elevernas beteende och lärarens respons på 
detta beteende borde vi ha informerat elevernas vårdnadshavare och bett om deras 
samtycke.  

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med det här examensarbetet var att undersöka om lärarens uppmärksamhet 
fördelades olika mellan flickor och pojkar. Dessutom ville vi ta reda på om 
uppmärksamheten skiljde sig mellan det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga 
skolformerna och om ämnet hade någon inverkan på hur uppmärksamheten 
fördelades. Resultatet visar att det är vanligare att lärare uppmärksammar pojkarna i 
klassrummet än flickorna. Einarsson och Hultman (1984) skriver om den omtalade 
tvåtredjedelsregeln där alltså läraren talar två tredjedelar av lektionen och resten av 
taltiden läggs på flickor och pojkar. Enligt författarna visar det sig att av den del som 
återstår tar alltså pojkar för sig mer av uppmärksamheten i klassrummet genom 
talaktivitet. Resultatet utav våra observationer visar att det i stort stämmer överens 
med Einarssons och Hultmans (1984) studie. Vi ansåg att många pojkar framför allt i 
grundskolan tog sig friheten att prata rakt ut i klassrummet utan att ha räckt upp 
handen och utan att läraren hade bett någon av eleverna att uttala sig. Vi tror att 
detta beror på att pojkar mognar senare, precis som både Steenberg (1997), Tallberg 
Broman (2002) och Öhrn (1990) skriver. Vi tror att flickor anpassar sig bättre till 
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skolmiljön och dess krav därför att man tidigt inom skolan är med och formar hur 
flickor och pojkar bör bete sig. Flickor blir ofta lärarens ”hjälpreda” som Svaleryd 
(2002) skriver, men den sociala fostran till en individ kommer även hemifrån. Ofta 
blir det så att man till pojkar köper leksaker som har lite tuffare karaktär, såsom 
dinosaurier, legofigurer som är pirater, svärd, olika slags monster med mera. Flickor 
vill oftare ha leksaker som dockor, pysselsaker med mera. Detta gör att flickor med 
sina leksaker har lite lugnare lekar som kanske har med familj att göra och kan sitta 
stilla och pyssla med saker under en längre tid. Pojkar däremot har vildare lekar med 
sina svärd och det blir en tuffare jargong pojkar emellan. 
 
En orsak till att pojkar fick mer uppmärksamhet under våra observationer på 
grundskolan kan ha att göra med den anti-pluggkultur som Björnsson (2005) tar 
upp. Vi tror att de ville markera sin ställning och maskulinitet genom att ha en 
”machostil” som visar vad som anses manligt enligt Steenbergs (1997) så kallade 
genuskontrakt.  Att flickor både kan ses som ”pluggisar” och populära som Björnsson 
(2005) skriver om tyder på att det borde vara lättare för flickor att vistas i skolan utan 
att behöva känna att de måste ta plats och synas genom att ta för sig huvuddelen av 
lärarens uppmärksamhet. Dessutom tror vi att pojkar generellt är mer skoltrötta än 
flickor vilket kan resultera i att de tar för sig mer uppmärksamhet av läraren genom 
att de till exempel stör under lektionstid. Under observationerna fick nämligen 
läraren ofta vända sig till pojkar som gjorde spontana uttalanden om både 
ämnesinnehåll och annat som inte rörde lektionen.    
 
Att lärare lät det gå längre tid innan de sa till flickor att vara tysta tror vi kan bero på 
precis som Tallberg Broman (2002) menar att flickor har ett mjukare tonfall medan 
pojkars är mer robust. Detta gör att man hör bättre när pojkar pratar och lärarna stör 
sig då fortare på deras tonfall än flickor som dessutom inte alltid pratar med lika hög 
stämma. Under våra vfu-perioder vi har haft har vi själva känt att vi låter det gå 
längre tid innan man säger till flickor på grund av att de för det första inte pratar lika 
högt när de pratar med varandra och för det andra är flickors tonfall oftast mjukare 
än pojkars.  
 
Under våra observationer märkte vi att i grundskolan var det vanligare att läraren 
uppmärksammade elever i form av tillsägelser än vad det var på gymnasiet. 
Dessutom gavs tillsägelserna oftare till pojkar än till flickor. Detta anser vi återigen 
har att göra med att flickor generellt är tidigare i mognadsprocessen och att pojkar, 
som vi i ett tidigare stycke skrivit om, ansluter sig till anti-pluggkulturen som råder 
på vissa skolor. En annan orsak till att tillsägelser var vanligare på grundskolan var 
att det program vi valde att observera på gymnasiet var det Naturvetenskapliga 
programmet. Vi tror att eleverna på ett sådant program är mer studiemotiverade då 
man vet att det krävs mycket studier och arbete för att uppnå bra resultat. Därav var 
det inte lika vanligt att läraren behövde uppmärksamma eleverna i form av tillsägelse, 
utan uppmärksamheten riktades mot eleverna för att de ställde frågor till läraren. 
 
Stensmo (1997) lyfter fram att läraren ska fungera som en motivatör i klassrummet, 
för att stärka eleverna och höja deras prestationer. Detta kan läraren göra på många 
olika sätt till exempel genom muntligt beröm. Vår undersökning visar att lärare sällan 
ger beröm under lektioner, det utdelades på en av åtta observerade lektioner. Vi anser 
att både elever och lärare blir fixerade vid provresultat som underlag för 
betygssättning när det som eleverna gör bra på lektionerna inte uppmuntras. Beröm 
kan ges på många olika sätt där inte bara de ”rätta” svaren premieras och beröms. 
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Även elevernas synpunkter och framför allt deras frågor kan lyftas fram och 
uppmuntras. Om eleverna är invanda med lärare som berömmer ofta och som sätter 
värde på elevernas frågor kan det leda till att fler vågar tala i klassrummet.  
 
Avslutningsvis vill vi lyfta det faktum att frågor som lärare ställer rakt ut oftast 
besvaras av pojkar. Denna typ av frågor är vanligt förekommande i klassrummen 
idag. Även när vi själva praktiserat har vi använt oss av sådana frågor för att få igång 
klassen och kunna få en dialog mellan oss och eleverna. Vill man som pedagog 
motverka att pojkar får mer uppmärksamhet än flickor bör man ställa sina frågor 
annorlunda, rikta frågorna till olika elever. Det bör också noteras att lärarna inte 
säger till pojkarna att de måste räcka upp handen och vänta på att läraren ger dem 
ordet. Varför fortsätter då flickorna att räcka upp handen och vänta på att få lärarens 
uppmärksamhet? Förmodligen beror det på många faktorer där den dolda läroplanen 
är en. Flickor fostras i skolan till att vara tålmodiga och vänta på sin tur enligt 
Einarsson (2004).  
 

6.3 Vidare forskning 
Den forskningslitteratur vi har använt oss av har knappt tagit upp hur lärarens kön 
påverkar interaktionen med pojkar och flickor. Detta tycker vi vore intressant att 
utforska vidare genom att följa ungefär samma observationsschema som vi har 
använt oss av till det här arbetet. Men i denna forskning skulle vi förstås lägga mer 
vikt på vilket kön läraren har. Dessutom skulle vi vilja göra observationer i fler ämnen 
än bara svenska och naturvetenskap för att få en tydligare bild av hur interaktionen 
lärare – elev ser ut. Det vore också intressant att följa upp observationerna med 
intervjuer med både lärare och elever för att får deras syn på hur de upplever 
interaktionen. 
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Bilaga 1 
 

OBSERVATIONSSCHEMA 

 
Datum: ....................................  
Ämne: ......................................  
Årskurs: ...................................  
Tid: ..........................................  
Könsfördelning: ......................  
Kön på lärare...........................  
 

Tillsägelser              Beröm                      Fråga                      Hälp                       Övrigt tilltal 
♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

          

 

 

 

 

 

 

 

Hjälp: Läraren hjälper elev 
Tillsägelser: någon form av tillsägelse såsom nedtystning  
Beröm: någon form av uppmuntran från lärare till elev. 
Fråga:fråga från lärare till elev. 
Övrigt tilltal: All annan form av kommunikation.  
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Bilaga 2 
Missiv 
 

Genus – en jämförande studie kring pojkars och flickors uppmärksamhet från läraren 
Vi är två lärarstudenter som går vårt sista år på lärarprogrammet på mälardalens 
högskola och är i startgroparna med vårt examensarbete. Våra inriktningar är 
naturkunskap och biologi respektive tyska och svenska. Vi är även inriktade på olika 
nivåer inom skolan - gymnasiet och grundskolan. 
Syftet med examensarbetet är att undersöka om lärarens uppmärksamhet skiljer sig 
mellan pojkar och flickor.  Vår undersökning kommer att genomföras i år 7-9 och på 
gymnasiet för att kunna göra en jämförande studie mellan dessa stadier. 
Vi tänker utföra vår forskning genom två olika typer av observationer. Vid 
observationen kommer en utav oss fylla i ett observationsschema där olika former av 
uppmärksamhet noteras. Den andra beskriver klassrumssituationen mer ingående. 
Detta gör vi för att få en helhetsbild av interaktionen mellan läraren och eleverna. 
Observationerna kommer att ske i No/Naturkunskap och i svenska. Vi har tänkt 
observera varje ämne 2-3 lektioner på grundskolan och gymnasiet främst under v.40. 
Våra respektive handledare har hjälpt oss med urvalet .  
Vi skulle vara glada om ni ville delta i vår forskning kring detta, men deltagandet är 
förstås frivilligt och kan avbrytas när som helst. Vi kommer att följa vetenskapsrådets 
etiska principer, vilket innebär att inga namn på skolor och berörda personer 
kommer att finnas med.  
Vi vore tacksamma om vi fick svar senast 080911, bifoga gärna ert schema. 
Önskar ni mer information, hör gärna av er till: 
Ann-Catrin Ekholm, xxxxxxxxxx , mail: xxxxxxx 
Therese Rosén xxxxxxxxxx, mail: xxxxxx 
Handledare: Anita Nordzell, mail: xxxxxx 
 


