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Sammanfattning 

Syftet med studien var att behandla talutrymme ur ett genusperspektiv med fokus på lärarens 

uppfattningar kring sin fördelning av ordet. Empirin samlades in genom att en observations- 

samt intervjustudie genomfördes med åtta lärare i grundskolans tidigare år. Resultatet från 

observationen syftade till att en jämförelse mellan lärarens utsaga och det faktiska utfallet kunde 

genomföras. Talutrymme, det vill säga den plats som kommunikation och interaktion tar i 

klassrummet och som inkluderar samtliga elever och läraren, har i denna studie fått vara en arena 

där vi har studerat lärarens genusmedvetenhet i sin fördelning av ordet till eleverna. 

Resultatet analyserades och diskuterades sedan utifrån fyra frågeställningar, med utgångspunkt 

i tidigare forskning inom området samt som nämnt ur ett genusperspektiv. Resultatet av studien 

påvisade att pojkar tar/får den största platsen i det gemensamma talutrymmet. Men hur stor 

pojkarnas dominans var varierade mellan klasserna. Vi kunde dock inte påvisa att det är pojkar 

som grupp som får det största utrymmet, utan att det var individer, då främst pojkar, som 

tog/fick störst plats i det gemensamma talutrymmet. Efter att ha studerat lärarens uppfattningar 

kring sin fördelning av det gemensamma talutrymmet kan det konstateras att ett individperspektiv 

styr läraren i dennes fördelning. Genus är relativt oreflekterat som fenomen och något som 

många lärare aktivt väljer bort i sin undervisning. Därför efterlyser vi en ökad reflektion kring 

genus i skolans arbete för att på så sätt bryta mot de rådande könsstereotyperna som finns i 

klassrummet. 

 

Nyckelord: Utbildningsvetenskap, Grundskola, Intervju, Observation, Talutrymmet, Genus 



Förord 

 

”Uuuuuuur Ahhhhrrrrrr Uhrrrr Ahhhhrrrrrr Aaaarhg” 

Chewbacca 

 

 

 

Det bästa med att skriva något är när man är klar. 

Stort tack till alla inblandade.   

 

 

 

 

 



Innehåll 

1. Inledning .........................................................................................................................1 

2. Bakgrund .........................................................................................................................2 

2.1 En historisk tillbakablick ...............................................................................2 

2.2 Vad säger styrdokumenten? ..........................................................................3 

2.3 Genus i undervisningen och forskningen ...................................................5 

3. Litteraturöversikt ...........................................................................................................7 

3.1 Tidigare forskning ..........................................................................................7 

3.1.1 Forskning som påvisar pojkarnas dominans .............................7 

3.1.2 Forskning som problematiserar pojkarnas dominans ........... 10 

3.2 Teoretiska perspektiv.................................................................................. 12 

4. Syfte och frågeställningar ........................................................................................... 15 

5. Metod ........................................................................................................................... 16 

5.1 Metod för datainsamling ............................................................................ 16 

5.1.1 Observation ................................................................................. 16 

5.1.2 Intervju ........................................................................................ 17 

5.2 Urval .............................................................................................................. 18 

5.3 Materiel ......................................................................................................... 19 

5.4 Databearbetning och analysmetod ........................................................... 19 

5.5 Genomförande ............................................................................................ 20 

5.5.1 Observation ................................................................................. 20 

5.5.2 Intervju ........................................................................................ 20 

5.6 Etiska aspekter ............................................................................................. 20 

5.7 Reflektion över metoderna ........................................................................ 22 

5.7.1 Validitet och reliabilitet.............................................................. 22 

6. Resultat ......................................................................................................................... 25 

6.1 Observation ................................................................................................. 25 

6.2 Intervju ......................................................................................................... 26 

7. Analys ........................................................................................................................... 30 



 5 

7.1 Hur och varför skiljer sig fördelningen av talutrymmet mellan 

könen i klassrummet? ............................................................................................. 30 

7.2 Hur uppfattar läraren vilket talutrymme flickor respektive pojkar 

får/tar? ...................................................................................................................... 32 

7.3 Vilka strategier, om några, använder läraren för att kontrollera sin 

fördelning av talutrymmet? .................................................................................... 33 

7.4 Reflekterar läraren över genus i sin fördelning av det gemensamma 

talutrymmet? ............................................................................................................ 34 

8. Diskussion.................................................................................................................... 36 

9. Konklusion .................................................................................................................. 39 

Referenser ........................................................................................................................ 40 

Bilagor ............................................................................................................................... 42 

Bilaga 1: Observationsschema ......................................................................... 42 

Bilaga 2: Intervjuguide ...................................................................................... 43 

Bilaga 3: Missivbrev........................................................................................... 44 

 



 1 

1. Inledning 

Vikten av att tala och att få uttrycka sig är en väsentlig del av skolans demokratiska uppdrag men 

även en viktig komponent vid elevernas identitetsformering. I skolan är talutrymmet begränsat av 

klassrumsmiljön, elevantal och till stor del lärarens förhållningssätt till det fördelade ordet. Således 

leder dessa faktorer till att många elever hämmas att uttrycka sig och med ett inskränkt 

talutrymme som följd. Som sagt skall skolan vara en plats för alla, en plats som skall vara jämlik 

och där alla ska få ta lika mycket utrymme oavsett bakgrund, kön eller etnicitet. Skillnaden mellan 

könen är någonting som går långt tillbaka i historien och så även i skolan. I Läroplanen för 

grundskolan 2011, Lgr 11, står det att ”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster.”.1 Det betyder att skolan aktivt måste arbeta för att uppnå detta mål. Barnen utsätts 

och påverkas genom socialisation, redan vid tidig ålder och genom hela sin uppväxt, av 

samhällets könsföreställningar och normer.2 Man talar fortfarande om vad som anses vara 

manligt och kvinnligt. Dessa förväntningar behöver inte vara uttalade men de påverkar barnet lika 

mycket ändå. Skolan har i och med detta en viktig roll att spela i barnens tidiga uppfattning om 

kön samt att skapa ett framtida jämlikt samhälle. Skolan speglar samhället och om skolan inte är 

en jämlik miljö kommer det även att påverka barnens syn på samhället i stort.  

Bedömningen har blivit en stor del av lärarens arbete. Eleverna skall bedömas utifrån sin 

aktivitet i klassrummet. Detta innebär att alla ska ha samma rätt och möjlighet att göra sin röst 

hörd och att få utrymme att träna på att tala inför andra samt att uttrycka sina känslor och åsikter. 

Om klassrummet inte är jämställt finns det en risk att lärarens bedömning av de elever som inte 

får någon chans att ta den plats i klassrummet som de har rätt till, blir orättvis. Som lärare är det 

viktigt med en medvetenhet kring eventuella skillnader mellan mäns och kvinnors villkor i 

samhället. Dessa villkor kan påverka lärarens fördelning av det gemensamma talutrymmet mellan 

flickor och pojkar. I detta examensarbete kommer vi att fokusera på jämställdheten i den 

muntliga delen av klassrumsundervisningen i grundskolans tidigare år genom att undersöka hur 

talutrymmet fördelas mellan könen. Studien syftar till att studera lärarens uppfattning kring 

dennes fördelning av det gemensamma ordet i klassrummet ur ett genusperspektiv. Med det 

gemensamma talutrymmet avser vi den plats som kommunikation och interaktion tar i 

klassrummet och som inkluderar samtliga elever och läraren. 

Eftersom detta arbete har två författare så delades ansvaret upp. Analysen är uppdelad utefter 

frågeställningarna och vi valde att ansvara för två frågeställningar var. De första två frågorna 

ansvarade Linda Ring för och de två sista ansvarade Marcus Vibäck för. Metoderna delades delvis 

upp. Observationerna genomfördes av oss båda medan ansvaret för intervjuerna med 

efterföljande transkribering delades upp med fyra intervjuer och transkriberingar var. 

                                                 
1 Lgr 11 (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s.8 
2 Einarsson, C (2003). Lärares och elevers interaktion i klassrummet – Betydelsen av kön, ålder, ämne och klasstorlek samt 

lärarens uppfattning om interaktion. Linköping Universitet: Institutionen för beteendevetenskap, s.19 
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2. Bakgrund 

2.1 En historisk tillbakablick 

1800-talet var utbildningsoptimismens århundrade. Det var nu som den allmänna 

folkundervisningen växte fram på allvar. Folkskolebeslutet 1842 innebar att kvinnor nu hade 

samma rätt till undervisning som männen. Utbildningen var i praktiken inte jämställd eftersom 

flickornas utbildning var kortare, då det ansågs att de inte skulle ut i något offentligt yrkesliv utan 

utföra sitt arbete i hemmet. Läroverken var fortfarande en domän för pojkarna.3 

 Det var även under 1800-talet som flickornas utbildning blev en skolpolitisk fråga som 

diskuterades. I och med industrialiseringen och samhällets utveckling ökade utbildningsbehovet 

av kvinnor och runt 1850 startades en rad nya flickskolor och som snabbt ökade i antal (jämför 

fem moderna flickskolor år 1836 med 124 stycken 50 år senare4). 1870 tilläts kvinnor att avlägga 

studentexamen för att tre år senare tillåtas avlägga akademisk examen.5 Trots ett införande om 

obligatorisk folkskola var det i praktiken svårt att genomföra och hemundervisningen fortsatte i 

stor omfattning okontrollerat samtidigt som barnen hölls hemma om de behövdes som 

arbetskraft.6 Folkundervisningen var fullt befäst 1880 då småskolan utgjorde två år och 

folkskolan fyra år, skolgången skulle alltså vara sexårig och barnen skulle börja senast de år de 

fyllde sju.7 

Under 1900-talet fortsatte skolan att utvecklas och förändras för att hänga med i 

samhällsutvecklingen. I och med 1930-talets expanderande exportindustri blev Sverige ett 

övervägande industriland där intresset för skol- och utbildningsfrågor ökade.8 

Andra världskriget medförde att kvinnor fick en ny roll i samhället. Kvinnorna hittade ut i 

arbetslivet vilket ledde till att deras position i samhället förändrades. Med detta ändrades också 

deras utbildningsbehov. Könens kunskapsbehov hade nu blivit allt mer likartat. Det var även 

under 1900-talet som flickskolorna mer eller mindre försvann. Det blev helt enkelt för dyrt för 

kommunerna att bedriva en könsskild undervisning. Under den tidigare folkskolan hade det aldrig 

ifrågasatts att man undervisade pojkar och flickor tillsammans. Men inom medel- och överklassen 

förespråkade man fortfarande en könsseparerad undervisning.9 I och med 1962 års skollag 

infördes den nioåriga grundskolan. 

                                                 
3 Kyle, G (1990). Kvinnor och kunskap, i Kyle G (red) Handbok i svensk kvinnohistoria. Stockholm: Carlssons 

Bokförlag. s.111-135, s.122-123 
4 Ibid., s.125 
5 Sandström, C-I (1991) Utbildningens idéhistoria. Stockholm: Svenska Facklitteratur, s.162-163 
6 Ibid., s168-169 
7 Ibid., s.171-172 
8 Ibid., s.207-208 
9 Kyle, G (1990), s.133-134 
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2.2 Vad säger styrdokumenten? 

Undervisningen har förändrats mycket under de senast 50 åren om man jämför läroplanen för 

grundskolan 1962 (Lgr 62) med den senaste läroplanen för grundskolan som kom 2011 (Lgr 11).  

Grundskolans första läroplan, Lgr 62, lade stor vikt på individualiseringen och en skola för alla 

oberoende av kön. Jämställdhet mellan män och kvinnor beskrivs som en demokratifråga och 

placeras ihop med lika behandling av människor från olika nationer och folkgrupper: 

Skolans sociala fostran skall därför grundlägga och vidareutveckla sådana egenskaper hos eleverna, 

som i tid av stark utveckling kan bära upp och förstärka demokratins principer om tolerans, 

samverkan och likaberättigande mellan kön, nationer och folkgrupper10 

Kön fick alltså ingen särställning från andra kategoriseringsdimensioner. Undervisningen skulle 

inte anpassas utifrån elevernas kön. Båda könen inkluderades i grundskolans arbete för jämlikhet 

vilket i sin tur kan vara en orsak till att den sociala kategorin kön inte får ta någon framträdande 

plats i läroplanen. En annan orsak kan vara att jämställdhet mellan könen inkluderades i 

demokratibegreppet som får ta en betydligt större plats i Lgr 62.11 

Sju år senare fick grundskolan en ny läroplan i form av Lgr 69. Individualiseringen av 

undervisningen fick även denna gång ta en framträdande plats i läroplanen. Fokus låg nu på att 

fostra goda demokratiska medborgare, människor som skulle kunna samarbeta och tillsammans 

nå ett gemensamt mål. På grund av detta blev det också viktigare att precisera skolans arbete och 

ansvar mot ett mer jämlikt samhälle.  

Det finns även ett särskilt avsnitt i läroplanen där man behandlar könsfrågor. I det avsnittet 

kan man utläsa hur skolan ser sig själv som ett redskap för ett förändrade av könsroller och 

jämställdhet.12 Pojkar och flickor skulle ställas inför samma krav och förväntningar men även att 

förbereda pojkar och flickor för arbete i hemmet genom ämnen som hemkunskap och 

barnkunskap. Dessa ämnen ansågs viktiga i arbetet med att bryta hemmets traditionella 

könsmönster.13 Lgr 69 präglas till viss del av ett antagande att det finns ett överordnat 

könssystem där hierarkier mellan könen förekommer och som skolan skall sträva mot att bryta.  

1980 kom den tredje läroplanen, Lgr 80. De mål och riktlinjer som funnits i dess föregångare 

hade under en tid fått kritik för att innehålla allt för svepande sociala mål och skolans egentliga 

uppgift hade debatterats. Nu framhölls under avsnittet ”Fostran och utveckling” att: 

Samlivet i det demokratiska samhället måste utformas av fria och självständiga människor. Skolan 

skall därför verka för jämställdhet mellan kvinnor och män.14 

                                                 
10 Lgr 62 (1962). Läroplan för grundskolan. Stockholm: Kungliga Skolöverstyrelsen, s.18 
11 Vetenskapsrådet (2007). Från Förskola till Högskola – Vilka avtryck ger forskning om jämställdhet?. Stockholm: 

Vetenskapsrådet, s.29-30 
12 Wernersson, I (1977). Könsdifferentiering i grundskolan. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, s.52-53 
13 Lgr 69 (1969). Läroplan i grundskolan 1969. Stockholm: Liber, s.49-51 
14 Lgr 80 (1980). Läroplan för grundskolan. Allmänna del: mål och riktlinjer, kursplaner, timplaner. Stockholm: 

LiberLäromedel/Utbildningsförlaget, s.17 
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Även i denna läroplan togs jämställdheten i hemmet och arbetslivet upp som en viktig del i 

arbetet med att bryta de traditionella könsmönstren. Men bakom Lgr 80 fanns det en bild av att 

varje enskild familj var sammansatt av fria och oberoende individer som skulle fostras till att även 

se till sina personliga intressen, oberoende av kön, och på så sätt bryta de traditionella 

könsskillnaderna.15  

I 1994 års läroplan, Lpo 94, låg fokus återigen på individualisering, nu i mycket stor 

utsträckning. I läroplanen ägnades ånyo en del av den till att ge anvisningar om hur läraren skall 

hantera och förstå könsblandade elevgrupper. Lpo 94 som senare reviderades 1998 kan i sina 

formuleringar uppfattas som väldigt lika sin föregångare Lgr 69, men på vissa punkter skiljer de 

sig åt. I Lpo 94 nämns till exempel inte familjen på samma direkta sätt som det gjordes i Lgr 69. 

Skolans uppdrag blev mer orienterad mot att fungera som ett stöd för familjen istället för att 

försöka påverka jämställdheten i hemmet. I övrigt är definitionerna av skillnaderna mellan pojkars 

och flickors förutsättningar samt hur jämställdhet och könsmönster framställs relativt lika.16 

Den senaste läroplanen, Lgr 11, fortsätter att påvisa skolans vilja till att motverka det 

traditionella könsmönster som finns i samhället idag. Det står inledningsvis under avsnittet 

”Förståelse och medmänsklighet” att: 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling17 

I detta citat kan man även se att det inte bara talas om det biologiska könet när det handlar om 

diskriminering utan även socialt könet. Vidare i avsnittet ”En likvärdig utbildning” ägnas ett 

stycke åt jämställdhet mellan kvinnor och män: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på 

dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.18 

Även här diskuteras om det sociala könet, hur elevernas uppfattning om kön och vilka 

egenskaper de tillskriver de olika könen är beroende av och påverkas av de värderingar som de 

får i skolan.  

Läroplanerna har länge fungerat som en riktlinje för lärarens arbete och gett klara budskap om 

vad skolan uppfattar är en viktig del i barnens uppfostran och utbildning. I och med att 

förväntningarna på skolan har förändrats med samhällets utveckling har även fokus ändrats på 

utbildningen. I den nu gällande läroplanen, Lgr11, står det uttryckligen att skolan skall aktivt 

                                                 
15 Vetenskapsrådet (2007). Från Förskola till Högskola – Vilka avtryck ger forskning om jämställdhet?. Stockholm: 

Vetenskapsrådet, s.34 
16 Ibid., s.34-35 
17 Lgr 11 (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Fritzes, s.4 
18 Ibid., s.5 
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arbeta för att förhindra att traditionella könsmönster reproduceras och att motverka orättvisorna 

mellan könen. Att skolan, efter drygt 50 år, fortfarande lyfter fram jämställdhet i undervisningen 

kan bara tyda på att det är en viktig del av skolans samhällsuppdrag. 

2.3 Genus i undervisningen och forskningen 

Skolan är en arena som ofta uppfattas som könsneutral framförallt av lärarna själva. Det finns en 

motsägelse i att påstå att genus skulle vara något som skapas samt upprätthålls där. 

Genusordningens mönster är dock något som på olika sätt avspeglas inom varje organisation. 

Skolan är inget undantag utan en arena där genus existerar mer eller mindre tydligt. Skolans 

genusregim är liksom hela genussystemtänkandet något föränderligt, förändringen kan komma 

som en behållning av en medveten strävan eller på grund av förändringar ute i samhället.19 Som 

lärare är man en förebild och en objektiv lärare är nog sällsynt att finna, läraren förmedlar många 

olika sorters kunskaper men viktigt är också att komma ihåg att läraren också är en kvinna eller 

man. Vad läraren uppfattar som lämpligt manligt respektive kvinnligt beteende blir således det 

som denne indirekt kommer förmedla till eleverna. Lärarna kommer in med sina egna 

uppfattningar som de reproducerar på eleverna.20 Många lärare utgår från att faktumet att pojkar 

är mer aktiva än flickor skulle vara något biologiskt och medfött, alltså något som är opåverkbart 

även om lärarens förhållningssätt eller metodiken skulle förändras. De lärare som talar om pojkar 

eller flickor som homogena grupper riskerar att reproducera de stereotypa bilder som finns 

utifrån vår föreställning om kön.21 När en uppdelning görs över mänskliga manliga respektive 

kvinnliga egenskaper berövas inte bara könen full mänsklighet utan våra egna värderingar lägger 

grunden för och gör oss omdömeslösa i vårt agerande. På många sätt fortsätter och förstärker 

alltså skolan den socialisering av manligt och kvinnligt som eleverna redan mött i hemmet och i 

det omgivande samhället. Läraren har alltså ett stort ansvar i sitt agerande eftersom eleverna i 

mångt och mycket lär sig mer av vad läraren gör än utifrån vad denne säger.22 

Den nordiska könsforskningen fokuserade fram till början av 1980-talet på strukturer och 

könens över/underordning. Förståelsen av könssystemet med betoning på roller och regler 

utanför individen ersattes under 1990-talet till kön beskrivet som individuella val. Ett ändrat 

teorival medför givetvis ett annat resultat, styrande struktur och skillnader i könskategorierna 

diskuterades betydligt mindre på 1990-talet än tidigare. Forskningsfältet har också det sett en 

förändring gällande metodutövandet. Sedan 1980-talet har främst kvalitativa metoder använts där 

man genom att se på olika gruppers verksamhet samt genom användandet av intervju som metod 

kunnat synliggöra många grupper i skolan. Innan hade stora kvantitativa undersökningar gjorts 

                                                 
19 Gannerud, E (2001). Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv. Stockholm: Liber, s.15-17 
20 Molloy, G (1992). Godmorgon Fröken. Ett samtal om makt, kön och lärarprofessionalism. Stockholm: Almqvist & 

Wiksell, s.48-49 
21 Ibid., s.71 
22 Ibid., s. 88-89 
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där mycket data slogs ihop med delvis missvisande resultat som följd. Mönstret som 

utkristalliserades var att flickorna, som vanligtvis inte tog så mycket plats i den offentliga 

klassrumsarenan, framstod som osynliga medan pojkars dominans i det offentliga talutrymmet 

synliggjordes utan att se i vilken grad mönstren faktiskt bröts och en variation var synlig. Senare 

forskning visar dock på en förskjutning i könsmönstret där de tysta flickorna inte längre är lika 

framträdande. Där ges en mer varierad och mindre uppenbar bild av flickors och pojkars 

agerande, där flickor i högre rad än tidigare är märkbara aktörer i klassrummet.23 

Sammanfattningsvis är genus och kön som begrepp något som gått ifrån betydelselöst i 

utbildningshistoriens till ett begrepp som fått allt större plats i skolan och dess läroplaner. 

Innebörden av kön har gått ifrån att det inte ges någon särställning till att skolan nu aktivt ska 

motverka traditionella könsmönster. Vidare är genus en viktig del i skolforskningen men också i 

skolan som är den arena där dessa tankegångar faktiskt manifesteras. Att ha genusmedveten lärare 

som förbilder är därför väsentligt då elever som bekant påverkas mer av vad läraren gör än vad 

denne säger.   

 

 

                                                 
23 Öhrn, E (2002), Könsmönster i förändring? – en kunskapsöversikt om unga i skolan. Skolverket, s.80-83 
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3. Litteraturöversikt 

3.1 Tidigare forskning 

Resultaten från tidigare forskning skiljer sig något från nyare forskning. Men likväl finns resultat 

från äldre forskning som fortfarande är relevant och gällande än idag. Vi har därför valt att 

studera både äldre och nyare forskning för att få en mer nyanserad bild och en bättre koherens till 

forskningsområdet. Mycket av forskningen har visat på skillnader i resultaten. I vissa studier har 

det gått att se att det är pojkarna som till stor del dominerar talutrymmet så som i ibland annat J, 

Einarsson & T-G, Hultmans24 samt A, Kellys25 studier. Medan i andra studier, så som E, Öhrn26 

och C, Einarsson27, har man inte kunnat påvisa samma pojkdominans i klassrummet. C, 

Einarsson menar att den tidigare forskningens påvisande av den ojämna fördelningen av 

talutrymmet kan ha bidragit till att lärarna idag har en större medvetenhet när det ska fördela 

talutrymmet mellan pojkarna och flickorna i klassrummet.28  

3.1.1 Forskning som påvisar pojkarnas dominans 

J, Einarsson & T-G, Hultman utkom 1984 med boken Godmorgon pojkar och flickor29 där de ville 

försöka förklara när och hur den offentliga rollfördelningen sker. Genom att spela in och 

empiriskt undersöka olika klassrumsmiljöer har de kunnat beskriva det språkliga samspelet som 

sker där. De skriver att flickor och pojkar redan möts av olika förväntningar från vuxenvärlden 

utifrån könstillhörighet och resultatet visar att det är pojkar som dominerar i samtalsaktiviteter. 

Det fenomen som J, Einarsson & T-G, Hultman benämner som tvåtredjedelsregeln var länge 

någonting som fick påvisa pojkars dominans i klassrummet. De visade i sina resultat att läraren 

tog ungefär 2/3 av klassens gemensamma talutrymme och eleverna fick dela på 1/3. Denna regel 

kom de sedan att utvidgas till att även gälla för fördelningen mellan pojkar och flickors 

talutrymme: 
Läraren 2/3 

                                 Pojkar    2/3  

Eleverna 1/3  

                 Flickor   1/3 

 

                                                 
24 Einarsson, J & Hultman, T-G (1984). God morgon pojkar och flickor. Malmö: Gleerups Förlag 
25 Kelly, A (1988). Gender differences in teacher-pupil interactions: meta-analythic review. Research in 

Education, 39, s.1-23 
26 Öhrn, E (2002). Könsmönster i förändring? – en kunskapsöversikt om unga i skolan. Skolverket 
27 Einarsson, C (2003), Lärares och elevers interaktion i klassrummet – Betydelsen av kön, ålder, ämne och klasstorlek 

samt lärarens uppfattning om interaktion. Linköping Universitet: Institutionen för beteendevetenskap, s.70-72 
28 Ibid., s.70 
29 Einarsson, J & Hultman, T-G (1984) 
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De menar även att denna regel kanske snarare är en underskattning av i alla fall den tiden som 

läraren tar av talutrymmet. I deras undersökningar var det inte ovanligt förekommande att läraren 

tog upp emot 75-80% av taltiden i klassrummet. De ser detta som ett allvarligt problem som 

skolan står inför då ett av dess syften är att förbereda barnen för ett liv som aktivt verbala vuxna, 

och om eleverna inte får ta del av interaktionen i skolan så ökar risken att detta misslyckas.30 

Att skillnaden i talutrymmet mellan könen är stor var även något som A, Kelly kunde påvisa i 

sin metaanalys där hon inkluderade 81 studier, studierna som utgjorde materialet i hennes analys 

var genomförda i USA, Kanada, England, Sverige och Australien. Samtliga behandlade 

könsskillnader i interaktionen i klassrummet. I A, Kellys resultat kan man se att pojkarna i de 

flesta fallen dominerar interaktionen med läraren men att det skiljer sig i vilken utsträckning som 

pojkarna dominerar. Genomsnittligt spenderade läraren 44 % av sin tid på flickor och 56 % på 

pojkar. Detta kan verka vara en relativt liten skillnad men analyserar man detta utifrån elevernas 

antal undervisningstimmar under sin utbildning, cirka 15 000 timmar, kan så mycket som 1800 

timmar skilja mellan hur många timmar lärarna spenderade med flickor respektive pojkar. Ska 

man dra det till sin spets så fick varje genomsnittlig flicka 30 timmar mindre individuell 

uppmärksamhet än den genomsnittliga pojken. Forskning har visat att detta beror mycket på 

barnen själva medan denna metaanalys visar att det inte stämmer. A, Kelly fick även genom sin 

metaanalys fram att flickor i större utsträckning (52 %) räckte upp handen och ville svara på 

frågor, men att det var pojkarna som i större utsträckning fick svara på frågor från läraren.31 Även 

J, Einarsson & T-G Hultman uppmärksammade detta fenomen. Flickorna räckte upp handen 

och fick ordet dubbelt så ofta som pojkarna. Pojkarna i sin tur fick ordet när läraren frågar dem 

en fråga utan att räcka upp handen.32 A, Kelly menar att detta dels kan bero på pojkar större 

tendens att ropa ut svar utan att bli tilldelade ordet samt en större vilja att besvara öppna frågor. 

Med detta vill A, Kelly påvisa följande: 

This emplies that girls were willing to take an equal part in lessons, but were not allowed to do 

so33  

A, Kelly läggar alltså inte ansvaret på barnen utan vill istället flytta fokus till lärarens arbete. De 

flesta lärarna som inkluderades i metaanalysen var positivt inställda till att lika förutsättningar ska 

gälla mellan könen. Men i deras ögon fanns redan dessa förutsättningar och att de ojämlikheter 

som existerade i skolan bottnade istället hos eleverna själva. Detta menar Kelly är bevis på att 

lärarna själva är omedvetna om deras egna fördomar gällande könsskillnaderna. Eftersom 

flickorna tenderade att räcka upp handen oftare än pojkarna, men att pojkarna i större 

utsträckning fick svara på frågor visar även det lärarens roll i fördelningen av talutrymmet.34 

                                                 
30 Einarsson, J & Hultman, T-G (1984), s.82-83 
31 Kelly, A (1988), s.13-14 
32 Einarsson, J & Hultman, T-G (1984), s.105 
33 Kelly, A (1988), s.6 
34 Ibid., s.13-14 
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Trots att lärarens betydelse för eleverna och undervisningen är oerhört viktig har insynen i 

klassrummet ofta varit minimal. Detta innebär att läraren i mångt och mycket är, som E, 

Gannerud uttrycker det oåtkomlig för granskning och kritik.35 I E, Gannerud avhandling 

Genusperspektiv på lärargärning. Om kvinnliga klasslärares liv och arbete som utkom 1999, menar hon att 

inom samhällsvetenskaplig feministisk forskning betraktas kön som något vi socialt konstruerar 

och något som återskapas i interaktionen mellan människor. Avhandlingen syftar till att beskriva 

kvinnliga klasslärares aspekter av sitt dagliga liv och arbete utifrån en kön och genus betydelse. 

Beskrivningarna har samlats in tematiskt och behandlar enskilda kvinnliga lärares upplevelser i en 

genusifierad omgivning, dels privat men också hur det gestaltar sig i dennes roll som lärare. 

Skolan, menar E, Gannerud, uppfattas som en könsneutral institution av lärarna men detta har 

ifrågasatts av forskare inom den feministiska forskningen. De menar att skolan är en verksamhet 

som förstärker redan existerande könsmönster och föreställningar om kön.36 Det är därför viktigt 

att lärarna behöver bli mer medvetna om vad som händer i deras egna klassrum. Lärarens goda 

intentioner räcker oftast inte till.37 En studie av I, Wernersson från 1977 behandlar 

könsdifferentiering i grundskolan och hur villkoren för detta har olika betydelse för eleverna. 

Problemet är angripet från såväl en makronivå av samhället ner på mikronivå där beteendet i 

klassrummet är det centrala. I, Wernersson menar att när lärare beskriver flickor respektive pojkar 

så finns en tendens att mer positiva termer används när flickor ska beskrivas än pojkar utifrån 

deras roll som elev. Påpekas bör att utifrån ett individperspektiv ser lärarna lika positivt på de 

båda könen. Pojkarna får mer uppmärksamhet då de är mer aktiva i klassrummet men den är av 

en mer negativ art, det vill säga, så som tillsägelser och kritik.38 Flera studier visar att en av 

anledningarna att pojkar får mer uppmärksamhet är en föreställning från lärarens sida att pojkar 

underpresterar. Det resulterar i att undervisningen bättre anpassas till de ”underpresterande” 

pojkarna med en följd att läraren bortser från de ”överpresterande” flickornas behov. J, 

Einarsson & T-G, Hultman såg under sina observationer att läraren gav frågor tre gånger så ofta 

till pojkar som inte räckte upp handen i jämförelse med flickor.39  

A, Kelly ställer sig frågan varför lärarens beteende motsäger dennes intention om man utgår 

från att han eller hon verkligen vill behandla flickor och pojkar på samma sätt. Hon menar att 

den manliga dominansen i samhället är så utbredd att vi inte lägger märke till den.40 

                                                 
35 Gannerud, E (1999) Genusperspektiv på lärargärning. Om kvinnliga klasslärares liv och arbete. Göteborgs 

Universitet, s.205 
36 Ibid., s.1 
37 Kelly, A (1988), s.14 
38 Wernersson, I (1977). Könsdifferentiering i grundskolan. Göteborgs Universitet, s.254-255 
39 Einarsson, J & Hultman, T-G (1984), s.105 
40 Kelly, A (1988), s.14 
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3.1.2 Forskning som problematiserar pojkarnas dominans 

Som vi skrev tidigare finns det även forskning som har påvisat att pojkarnas dominans inte är lika 

stor eller för den delen ens existerar i samma utsträckning som bland annat J, Einarsson & T-G, 

Hultman kom fram till 1984. Även om mer nutida studier påvisar en pojkdominans i 

klassrummen så vägs fler faktorer in så som klasstorlek, lärarens kön samt dennes föreställningar 

kring genus. På detta sätt problematiseras pojkdominansen på ett mer djupgående sätt vilket 

resulterar i att pojkars dominans inte gestaltar sig på samma sätt som tidigare. I C, Einarssons 

observationsstudie från 2003 visade hennes resultat på just denna aspekt. Hon menar att 

dominansen inte var lika stor som forskning tidigare påvisat. Syftet med studien var att se på 

interaktionen i klassrummet där hon inriktade sig på kön, gruppstorlek men också lärarens 

föreställningar kring detta. Hon valde att genom 58 klassrumsobservation se hur interaktion 

mellan lärare och elev åskådliggjordes. Hon kom visserligen fram till att pojkarna fick ta större del 

av talutrymmet med inte alls i samma utsträckning som det tidigare påvisats. I hennes resultat 

upptog pojkarna 56 % och flickorna 44 % av deras gemensamma talutrymme.41 Hon visar att 

pojkars interaktion med läraren är betydligt mer återkommande än flickors. Detta ser hon på alla 

skolans stadier och de stereotypa könsrollerna är alltså något som utvecklas redan i de tidiga 

skolåren och som senare förblir konstanta under elevernas skolgång.42 Hon diskuterar 

klassrumskommunikation som ett komplext fenomen och menar att det är något som varierar 

beroende på elevernas kön, ålder samt lärarens kön. Hon menar att: 

… en del ”gamla sanningar” om klassrumsinteraktion omkullkastas eller i vart fall ifrågasätts. En 

sådan ”gammal sanning” är att pojkar dominerar klassrumsinteraktionen på så sätt att det är de 

som har flest kontakter med läraren.43 

H, Jungwirth menar också att dominansen av pojkar kan problematiseras. Hon har genom ljud- 

och videoinspelningar undersökt om undervisningen på något sätt är könsspecifik.44 Genom att 

undersöka hur elevernas interaktionsmönster skiljer sig mellan pojkar och flickor i klassrummet 

menar hon att några generella skillnader i interaktionen mellan lärare och elev inte går att se. Men 

att det är interaktionsmönstret mellan könen som är skillnaden. Flickor tenderar att endast 

uttrycka sig när denne vet att svaret på förhand är korrekt. De ger inte heller samma uttryck för 

egna åsikter på samma sätt som pojkarna gör. Läraren har en viss tendens att ställa följdfrågor till 

flickorna trots att de redan gett ett uttömmande svar. I likhet med A, Kelly45 problematiserar 

även H, Jungwirth det faktum att en ökad medvetenhet angående könsskillnader och 

könsmönster i klassrummet är något som inte räcker för att en förändring ska kunna ske. 

                                                 
41 Einarsson, C (2003), s.70, 77 
42 Ibid., s.73 
43 Ibid., s.76 
44 Jungwirth, H (1991), Interactions and Gender- findings of Microethnographical Approach to Classroom 

Discourse. Educational Studies in Mathematics, Vol 22, No 3, s.263-284 
45 Kelly, A (1988) 
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Givetvis bör lärare bli mer medvetna om detta men det krävs även att läraren reflekterar för att 

kunna bryta normen för hur bildandet av åsikter och interaktionsmönster underförstått 

återspeglas.46  

I, Karlson47 genomförde en etnografisk studie i årskurserna ett till tre där eventuella skillnader 

mellan pojkar och flickors varierar med olika förutsättningar i klassrummet. När läraren 

genomför en lärarledd lektion där denne ställer frågor till hela klassen och eleverna förväntas 

svara gynnas pojkarna mer än flickorna. Eftersom pojkarna är de som till störst del deltar i 

interaktionen med läraren tar de störst utrymme. Vidare såg hon att det var tydligast när 

undervisningen var faktarelaterad. Alltså kan könsmönstret förändras utifrån 

undervisningssituationen. Liknande tendenser kan alltså också urskiljas i H, Jungwirth studie då 

hon menade att flickor till största del deltog när undervisningen relaterades till just fakta och i 

mindre grad till egna personliga åsikter. Båda studierna belyser alltså att lärarens sätt att undervisa 

har betydelse för att en jämn fördelning av talutrymmet, mellan könen, ska kunna uppnås. Även 

I, Wernersson visade i sin jämförelse mellan två klasser att lärarens uppfattning om elevernas 

talutrymme kan ha en inverkan på hur talutrymmet faktiskt fördelas mellan eleverna. I den 

klassen där läraren uppfattade att flickorna dominerade talutrymmet visade observationer att 

läraren ställde fler frågor till flickorna.48  

E, Öhrn genomförde sin observation- och intervjustudie med det övergripande syftet att 

studera könsmönster i klassrumsinteraktion.49 Hon påvisar att i fem av de sju grupperna hon 

undersökte har pojkarna en mer framträdande roll vid kontakten med läraren. I de andra två 

grupperna dominerade alltså flickorna. Även läraren, när denne tar kontakt med eleverna, tar i det 

flesta fall mer kontakt med pojkarna än med flickorna. Detta gäller såväl som vid positiva 

avseenden, så som beröm, likväl negativa avseenden, som tillrättavisningar. Hur mycket 

undervisningen är lärarledd tycks även påverka i vad mån flickor och pojkar tar plats i 

undervisningen. De av läraren utdelade uppgifterna är relativt jämt fördelade mellan könen men 

det är pojkarna som i större utsträckning svarar. Hon menar vidare att pojkars dominans inte är 

knuten till ett visst ämne. Men vid de tillfällen som flickorna dominerar är det i undervisning som 

behandlar svenska och de samhällsorienterade ämnena.50 E, Öhrn51 har i en senare översikt över 

nordisk forskning påvisat att nyare studier gällande pojkarnas dominans i klassrumsinteraktionen 

skiljer sig från den som redovisats under 1980-talet. Mer variation mellan men också inom klasser 

är det som är skillnaden. Det är alltså inte längre kopplat till elevens kön utan mer kopplat till 

eleven som individ. Dominansmönstret ser alltså olika ut i olika klasser och det kan vara en 

                                                 
46 Jungwirth, H (1991), s.279-281 
47 Karlson, I (2003). Könsgestaltning i skolan. Om könsrelaterat gränsupprätthållande, gränsuppluckrande och 

gränsöverskridande. Linköping: Linköpings Studies in Education and Psychology. 
48 Wernersson, I (1977), s. 238-239 
49 Öhrn, E (1991), Könsmönster i klassrumsinteraktion: en observations- och intervjustudie av högstadieelevers 

lärarkontakter. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, s.55 
50 Ibid., s.83-84 
51 Öhrn, E (2002) 
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mindre grupp elever som utgör grunden till att strukturen manifesteras. Det är alltså betydelsen 

av kön som kan variera mellan olika sociala grupper.52  

3.2 Teoretiska perspektiv 

Vi kommer i denna studie utgå från ett genusperspektiv. Det som är intressant för oss är att 

försöka se lärarens uppfattningar och medvetenhet kring just genus.  

Genusbegreppet är fortfarande omdiskuterat bland feministiska forskare, men majoriteten är 

dock överens om att genus är en maktordning som är kulturellt skapad som är relaterat till de 

föreställningar vi har om manligt och kvinnligt.53 Begreppet infördes i USA kring 1970 och 

kallades då gender, som översatt till svenska blir genus, för att skilja på de idéer som var kulturellt 

betingade och det som var naturligt. Denna skiljelinje var dock svår att göra då ingen universell 

indelning egentligen finns utan genus är något som vi människor har konstruerat.54 1975 kom G, 

Rubins artikel och i efterhand har den setts som den text där begreppet lanserades. Hon menar 

att en kvinna är en kvinna men i relation med andra blir hon något mer, till exempel en fru, en 

mamma, en prostituerad och så vidare. Det är dessa relationer som bidrar till kvinnors 

underordning. G, Rubins talar även om ”sex/gender systems” vilket är en uppsättning 

föreställningar/regler som samhället använder för att förändra biologisk sexualitet till någon 

mänskligt skapad aktivitet.55 Varje samhälle har ett eget ”sex/gender system” där en uppsättning 

regler, som är skapade av människor, är gällande i det samhället oavsett hur bisarra de kan 

uppfattas av ett annat samhälle. ”Sex/gender system” är alltså något, enligt G, Rubin, som 

involverar mer än bara den biologiska fortplantningen.56 I Sverige är det Y, Hirdman som har 

översatt detta begrepp till genus. Hon ansåg det viktigt att utveckla begreppet ”genussystemet” 

som ett verktyg att använda sig av för att kunna analysera och förstå manlig makt och kvinnlig 

vanmakt som norm och dess påverkan på individen. Hon valde alltså att inkludera en 

maktordning i begreppet då det är i tolkningen av könens karaktärsdrag som de manliga 

egenskaperna värderas högre än de kvinnliga egenskaperna. Genom tiderna och i viss grad även 

gällande idag har detta varit ett sätt för männen att legitimera sin maktposition över kvinnorna. 

Genom att ange vilka egenskaper som är åtråvärda samtidigt som de använder språket som ett 

medel har de lyckts tillförskaffa sig en dominans och alltså placerat sig själva högst i 

makthierarkin.57 Till skillnad från G, Rubin som inkluderade både det biologiska- och det socialt 

skapade könet i sitt begrepp ”sex/gender system” använde sig Y, Hirdman av begreppet utifrån 

                                                 
52 Ibid., s.10-11 
53 Ambjörnsson, F (2003). En klass för sig - Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront 

Förlag, s. 12 
54Thurén, B-M (2003). Genusforskning-Frågor, villkor och utmaningar. Vetenskapsrådet, s.49-50 
55 Rubin, G (1975). The Traffic in Women: Notes on the ”Political Economy” of Sex. I R, Reiter (1975). 

Toward an Anthropology of Women. New York: Monthly Review Press, s.158-159 
56 Ibid., s.165-167 
57 Hirdman, Y (1987). Makt och kön. I O, Peterson (red.), Maktbegreppet. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 

s.193-196 
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att genus var något socialt skapat. Hon skapar alltså en tydligare särhållning mellan det som är 

naturligt skapat och det som är socialt skapat. Genussystemet är således en förutsättning för 

samhällets sociala organisationer. Att man ordnar människor utifrån deras könstillhörighet gör att 

man kan tala om denna ordning på ett abstrakt sätt. Systemet vilar på, som Y, Hirdman uttrycker 

det, två bärande balkar. Den ena logiken handlar om åtskillnad, det vill säga, att manligt och 

kvinnligt bör hållas åtskilda och inte bör blandas med varandra. Detta visualiseras i könens 

arbetsuppdelning där mannen är en del av offentligheten medan kvinnan mer är knuten till 

hemmet. Det går således att koppla till den biologiska skillnaden där det är kvinnan som står för 

barnafödandet. 

Den andra logiken utgår från att mannen är normen. Hans sätt att handla, tänka och känna är 

det som värderas högst och det som bör eftersträvas. Det som inte passar in i denna norm är 

alltså det avvikande. Är man inte man är man kvinna och alltså det som avviker från normen.58 

Kvinnor som historisk sett ville ha tillträde till den manliga domänen, det vill säga de överskred 

könsgränserna, sågs som en abnorm i samhället och det påstod att det berodde på sjukdom.59 Y, 

Hirdman utvecklade detta tänkande genom att introducera genuskontraktet som begrepp. 

Genussystemet skapar ny segregation via dessa kontrakt och varje samhälle har i sin tid olika slags 

osynliga kontrakt mellan könen. Dessa föreställningar synliggörs på olika nivåer hur män och 

kvinnor bör förhålla sig till varandra. Dessa genuskontrakt går sedan i arv allt eftersom 

generationer avlöser varandra. Dock är det av vikt betydelsefullt att påpeka att dessa 

föreställningar är föränderliga över tid.60 Även R W, Connell talar om ett socialt arv från tidigare 

generationer och hur deras föreställningar har haft och har fortfarande betydelse för dagens 

föreställningar. Kategorin män till exempel har ett specifikt kulturellt innehåll på en given tid och 

plats. Hon menar att en mans beteende inte är det samma på Bali under 1980-talet som i London 

under samma tid.61  

E, Gannerud menar att då det görs en åtskillnad mellan genus och individuellt kön finns en 

större möjlighet att förbise könsstereotyper och i stället uppmärksamma och reflektera över 

individens interaktion med den sociala kontexten som individen befinner sig i. E, Gannerud 

liksom F, Ambjörnsson menar att genus produceras och reproduceras hela tiden genom våra 

handlingar. Det finns alltid utrymme för förändringar men det vi måste komma ihåg är att 

könspräglade processer alltid är en del av andra sociala processer och kan därför inte på egen 

hand förändras utanför dessa.62  

Genusperspektivet är som vi skrev inledningsvis i detta avsnitt någonting som är omstritt och 

till viss grad svårdefinierat och som kan innehålla alla de aspekter som vi nämnt ovan. Vi kommer 

                                                 
58 Hirdman, Y (1987), s.196-198 
59 Ibid., s.192 
60 Hirdman, Y (1988). Genussystemet- reflexioner kring kvinnors sociala underordning. Kvinnovetenskaplig 

tidskrift nr 3, s.49-63, s.54 
61 Connell, R.W (1987). Gender and Power. Cambridge: Polity Press, s.137 
62 Gannerud, E (1999). Genusperspektiv på lärargärning – om kvinnliga klasslärares liv och arbete. Göteborgs 

Universitet, s.7-8; Ambjörnsson, F (2003) s.12-13 
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i detta arbete använda oss av en del av dessa aspekter. Vi har valt att se genus som något 

kulturellt och socialt skapat. Där varje individ medvetet eller omedvetet väljer eller tvingas 

anpassa sig till de normer och värderingar som förknippas med sitt biologiska kön. I motsats till 

det biologiska könet existerar även ett socialt kön som skapas utifrån den omgivande kulturens 

och samhällets förväntningar. Där krav ställs på individen hur denne bör vara för att leva upp till 

de normer och värderingar som finns i samhället. Fortsättningsvis avses det biologiska könet när 

vi nämner ordet kön. Det som arbetet kommer att fokusera på är lärarens föreställningar om 

genus och hur dennes agerande kan härledas till de traditionella föreställningar som tillskrivs de 

olika könen. Om man liksom E, Gannerud skriver, betraktar världen ur ett genusperspektiv så ser 

man på genus i relation till så väl det materiella som strukturella föreställningar och normer. 

Likheter och/eller skillnader mellan könen är inte det centrala, istället är det könets betydelse som 

står i centrum.63 

                                                 
63 Gannerud, E (1999), s.8 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete var att studera lärarens fördelning av det gemensamma 

talutrymmet i klassrummet ur ett genusperspektiv.  

För att kunna uppfylla detta syfte valde vi att behandla följande fyra frågeställningar: 

 

 Hur och varför skiljer sig fördelningen av talutrymmet mellan könen i klassrummet? 

 Hur uppfattar läraren vilket talutrymme flickor respektive pojkar får/tar? 

 Vilka strategier, om några, använder läraren för att kontrollera sin fördelning av 

talutrymmet?  

 Hur reflekterar läraren över genus i sin fördelning av det gemensamma talutrymmet? 
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5. Metod 

5.1 Metod för datainsamling 

För att vi skulle kunna behandla frågeställningarna har vi i detta examensarbete genomfört en 

observationsstudie samt en intervjustudie. Vi började med observationen för att sedan i direkt 

anslutning genomföra intervjun. Syftet med att ha två metoder i denna studie var att vi skulle få 

en bättre möjlighet att kunna se vad läraren faktiskt gör istället för att enbart förlita oss på vad 

läraren uppger att denne gör. Vi tittade på undervisningen i klassrummet för att observera hur 

talutrymmet faktiskt fördelades och hur skillnaden mellan könen i realiteten såg ut. 

Intervjustudien syftade till att försöka se i vilken grad läraren var medveten om fördelningen samt 

om läraren aktivt arbetade för att motverka en ojämn fördelning. Vi informerade övergripande 

läraren om studiens syfte utan att demaskera direkt vad observerade. Detta för att läraren inte 

medvetet skulle kunna påverka och ändra sitt agerande och därmed ge oss missvisande data. 

Detta var ett etiskt övervägande som vi tog i beaktning då vi var medvetna om att detta kunde 

upplevas som att vi försökte förleda informanten. Men för att vår datainsamling skulle bli så 

tillförlitlig som möjligt var detta något vi ansåg var en viktig aspekt i genomförandet av studien. 

Genom att vi genomförde observationerna innan intervjuerna kunde vi jämföra resultatet från 

observationerna med de föreställningar som läraren hade vad gällde fördelningen av talutrymmet 

dock utan att lägga någon värdering i det. Observationsschemat kunde även användas som ett 

underlag för vidare diskussion under intervjun.  

5.1.1 Observation 

Begreppet observation avser undersökningar som strävar efter att iaktta vad människor gör i 

deras naturliga miljö.64 Observation som metod lämpar sig väl när man vill undersöka hur 

personer faktiskt agerar i olika sammanhang istället för att behöva förlita sig på hur de uppger sig 

agera.  Skillnaden kan vara enorm. När en person agerar i ett visst sammanhang kan det vara svårt 

att reflektera och vara medveten över sitt eget beteende.65 Den insamlade data är sedan ofta lätt 

att förstå och tolka för att vidare kunna användas som underlag för längre resonemang.66  

Observationen kan genomföras på en mängd olika sätt. Vi har använt metoden som S, Stukát 

kallar Observation efter särskilt registreringsschema.67 Detta innebar att vi på förhand valde ut vissa 

                                                 
64 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2007). Metodpraktikan. Konsten att studera 

samhälle, individ och marknad. Stockholm: Nordstedts Juridik 
65 Esaiasson m.fl. (2012), s.303; Stukát S. (2005), Att skriva examensarbete i utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur, s.49 
66 Stukát, S (2005), s.49 
67 Ibid., s.51 
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givna beteenden som vi observerade samt hur frekvent de förekom. Dessa fördes sedan i ett 

lättöverskådligt observationsschema. Under dessa fältundersökningar tog vi rollen som icke-

deltagande observatörer. Detta innebar att vi försökte att inte integrera med dem som vi 

observerade utan i stället försökte vi hålla oss i bakgrunden. Detta för att så lite som möjligt 

påverka den situation som vi valde att observera.68  

Genom att kontrollera hur mycket pojkarna och flickorna talade under de lektioner som vi 

valde att observera kunde vi med hjälp av observationsschemat och fältanteckningar, helt enkelt 

se hur mycket talutrymme respektive kön tog/fick. Vi valde medvetet att inte i tid mäta hur 

mycket respektive kön talar, istället fokuserade vi på antalet gånger som pojkar och flickor talade. 

Om vi hade valt att fokusera på tiden tror vi att det hade funnits en risk för att resultatet kunde 

bli missvisande då kanske en enstaka person från något utav könen kunde stå för i princip all den 

tid hans eller hennes kön talade. Observationsschemat var utformat så att vi snabbt skulle kunna 

sätta en markering när någon av respektive kön tog plats i det gemensamma talutrymmet samt 

hur respektive kön agerade när de tog/fick plats i talutrymmet.  

Nackdelarna med observation som metod är att man som icke-deltagande observatör ändå 

kan påverka situationen med sin närvaro. Det är också endast det yttre beteende som går att 

observera, individers känslor och tankar går helt förlorade. Fenomen som kan vara av intresse 

men som inte ingår i observationsschemat kan även de gå förlorade. Fördelarna med att 

genomföra en observation i denna studie var att möjligheten att samla in en stor mängd data på 

relativt kort tid fanns. Samt att vår insamlade data kunde jämföras med tidigare empiriska 

undersökningar inom samma forskningsområde.   

För observationsschema se Bilaga 1. 

5.1.2 Intervju 

Vår studie baserades på enskilda mer halvstrukturerade intervjuer med åtta lärare. Denna 

intervjuform gav en större möjlighet att se den intervjuade lärarens egen uppfattning om olika 

fenomen. Vårt mål var att sträva efter att förstå klassrumssituationen som den intervjuade läraren 

gjorde för att på ett mer rättvist sätt, gentemot läraren, genomföra denna undersökning. Vidare är 

intervjun en bra metod för att registrera oväntade svar samt att det är lätt att följa upp med 

ytterligare frågor, det är också en metod som ger större utrymme för interaktion något som kan 

vara positivt för utfallet.69 Den halvstrukturerade intervjun utarbetades utifrån huvudteman samt 

underteman. Vi försökte konstruera frågor som var korta och lätta att förstå då vår strävan var att 

utgå från korta frågor men att i gengäld erhålla långa intervjusvar. Frågorna var formulerade så att 

de gav en möjlighet till mer öppna svar. Vi vill genom frågorna framkalla spontana beskrivningar 

av den intervjuade lärarens uppfattning om dennes verklighet. Frågorna var konstruerade på ett 

                                                 
68 Larsen A-K (2009), Metod helt enkelt. En introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Gleerups, s.90 
69 Esaisson m.fl. (2012), s.251-253 
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sådant sätt att det skulle vara lätt för informanten att förstå dem. Ifall det inträffade att den 

intervjuade läraren svarade med ett ja eller nej så ifrågasattes påståendet och vi bad denne att 

utveckla sitt svar genom följdfrågor av typen: Vad menar du med det? Kan du berätta mer? Har 

jag förstått dig rätt om jag tror din uppfattning är… S, Stukát menar att detta är ett bra sätt att 

utnyttja samspelet mellan informant och intervjuare, något som kan leda till att mer detaljrik 

information erhålles.70  

Det finns en viss struktur men också utrymme för mer anpassning vid halvstrukturerad 

intervju efter forskningsobjektet. Vid frågekonstruktion är det av vikt att man är försiktig med att 

ställa ja- nej frågor, speciellt när det gäller om man är ute efter åsikter och attityder. Många 

människor tenderar att hålla med om ett påstående om det låter sannolikt.71 Eftersom vi valde 

den mer halvstrukturerade intervjuformen så kom de frågor som var av mer ja eller nej karaktär 

att fungera som öppningar som inbjuder till samtal. Den fria interaktionen ledde alltså till att 

begrepp och språkliga svårigheter kunde undvikas.72 

Syftet med att genomföra en mer halvstrukturerad intervju var att förhoppningsvis få mer flyt 

och att intervjun fick karaktär av ett mer ”naturligt samtal” än en ren utfrågning. Metoden var 

också mer anpassningsbar och följsam till skillnad från en strukturerad intervju då man använder 

sig av ett fastställt intervjuschema där frågorna är slutna och endast förutbestämda svarsalternativ 

erbjuds. Det fanns dock vissa nackdelar med att genomföra en halvstrukturerad intervju. 

Metoden var tidskrävande vilket innebar att vi blev begränsade till antalet intervjuer vi hade 

möjlighet att genomföra. Den ställde även höga krav på intervjuarens färdigheter och förmåga 

eftersom det krävdes, förutom intervjuvana, även att man hade goda kunskaper inom ämnet. 

Vidare kunde det också vara svårt att jämföra den data man fått fram mellan informanterna då 

deras svar inte var entydiga som de skulle ha varit i en mer strukturerad intervju.73  

För intervjuguide se Bilaga 2. 

5.2 Urval 

Observationerna och intervjuerna genomfördes med lärare och dess klasser i årskurserna 1-4. 

Observationerna genomfördes under den ordinarie undervisning på lektioner där fokus låg på 

muntlig interaktion mellan lärare-elev, elev-elev och elev-lärare. Tidpunkten och lektionen för 

observation samt efterföljande intervju var vald utifrån lärarnas schema och önskemål.  

Att vi valt att göra vår undersökning i årskurs 1-4 beror på att vi återigen vill understryka 

vikten av att redan tidigt börja arbetet med att bryta de traditionella könsmönstren som har 

funnits och finns i skolan och samhället i stort. Vi valde även klasser där det gick ett relativt jämt 

                                                 
70 Stukát, S (2005), s.39 
71Wärneryd, B (1990), Att fråga: om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter. Stockholm: 

Statistiska Centralbyrån (SCB) s.64 
72 Stukát, S (2005), s.39 
73 Ibid., s.38-40 
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antal pojkar och flickor. De intervjuade lärarna har en arbetslivserfarenhet som sträcker sig från 7 

till 40 verksamma år i skolan. Alla har en grundskollärarutbildning och är klasslärare på låg- och 

mellanstadiet. De har även erfarenhet från andra årskurser. Samtliga lärare som intervjuades var 

kvinnor. Detta för att vi redan hade kontakt med dessa lärare samt att vi i vår studie valt att inte 

inkludera lärarkön som en faktor vid fördelningen av talutrymmet. 

Datainsamlingen skedde på två grundskolor och var valda på grund av tidsbrist då etablerade 

kontakter på skolorna redan fanns. Eftersom vi inte syftade till att generalisera lärare som grupp 

anser vi att detta urval lämpar sig för vår studie. Vi vill dock förtydliga att det inte skedde någon 

jämförelse mellan skolorna i resultat- och analysdelen i detta arbete. 

5.3 Materiel 

Empiri samlades in genom att en observationsstudie genomfördes utifrån ett observationsschema 

(Bilaga 1) samt att en intervjustudie genomfördes utifrån en intervjuguide (Bilaga 2). Intervjun 

spelades in om tillåtelse från informanten gavs. Den inspelade data förvarades på ett säkert ställe 

och fortsatte göra det tills dess att detta arbete var godkänt då den förstördes. Detta var något 

som vi också upplyst de intervjuade lärarna om.  

5.4 Databearbetning och analysmetod 

Observationerna bearbetades genom att data avlästes från observationsschemat. Dels kunde man 

då se generella drag, skillnader mellan olika klassrum men också likheter. Tanken med 

observationen var att den skulle användas som ett underlag när lärarens förhållningssätt 

analyserades. Observationsdata visade om lärarens uppfattning stämde med verkligheten eller om 

en avsaknad av reflektion fanns. Varje observerad klassammansättning skrevs om i procent, det 

vill säga vi redogjorde för hur stor del flickor respektive pojkar utgjorde under den observerade 

lektionen. Vidare räknade vi ut hur stor procentuell del av det gemensamma talutrymmet 

respektive kön borde ta om talutrymmet skulle var jämt fördelat. Det var alltså antalet gånger 

som räknades och inte längden då hur lång tid varje elev hade ordet var oviktigt. Det som vi ville 

lyfta fram var hur många gånger eleverna fick eller tog ordet. Vi redovisade även lärarens 

fördelning av ordet samt hur många procent som pojkarna och flickorna tog ordet utan att de 

blivit tilldelade det av läraren. Den sammanställda datan från observationerna visas i Tabell 1.  

För bearbetning av halvstrukturerade intervjuer finns egentligen inga fasta regler. Det som är 

viktigt är att komma bakom innehållet för att kunna göra en djupare kvalitativ analys.74 

Intervjuerna, som spelades in, fördes in i datorn för vidare bearbetning. Samtliga intervjuer 

transkriberades genom att vi ordagrant skrev ned dem i sin helhet. 

                                                 
74 Stukát, S (2005), s.41 
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Under intervjuerna, som hade en karaktär av respondentintervjuer där informantens 

uppfattningar och åsikter var av vikt, ställdes därför i stor utsträckning samma frågor till samtliga 

lärare. Det handlade därefter att finna mönster och förklara hur och varför de skiljer sig åt.75  

Analysavsnittet är skrivet med utgångspunkt i frågeställningarna där vi har lyft sådant som vi 

fick fram i resultatet som ansågs viktigt för att kunna behandla dessa.  

5.5 Genomförande 

5.5.1 Observation 

Åtta observationer genomfördes under denna studie. Vi observerade som icke-deltagande 

observatörer.76 Detta gjorde vi genom att sätta oss på en plats i klassrummet där vi kunde sitta 

utan att direkt påverka de vi observerade. För det mesta innebar det att vi satt snett bakom 

klassen, där vi också kunde ha en god överblick över eleverna och läraren. Observationstillfällena 

varande mellan 40-60 minuter, beroende på lektionens innehåll. Det enda materialet som vi 

använde oss av var ett observationsschema som vi kunde fylla i under observationen. 

Observationerna genomfördes av oss båda då det gav en möjlighet att jämföra våra två 

observationsscheman för att se korrelationen, det vill säga sambandet mellan två variabler, och på 

så sätt få mer tillförlitlig data. Resultatet visade sig överensstämma bra då vi i stort sätt fick fram 

samma resultat i samtliga observationer.  

5.5.2 Intervju 

Intervjuerna genomfördes efter varje avslutad observation på en avskild plats som underlättade 

samtalet men också gav en god inspelningsupptagning. Två inspelningsapparater användes för att 

minimera risken med att förlora viktig data. Den avsatta tiden var 30-45 minuter och det 

upplevdes som rimligt. Det gav utrymme till att ett mer avslappnat samtal kunde genomföras där 

respondenten gavs tillfälle att utveckla sina svar samt att en diskussion om vad som observerats 

kunde genomföras. Intervjuaren tilläts också skriva stödanteckningar där mer outtalade reaktioner 

kunde antecknas. Samtliga intervjuer transkriberades. 

Vi avsatte 4 arbetsdagar för att genomföra observationerna samt intervjuerna.  

5.6 Etiska aspekter 

I alla undersökningar inom forskningen som innefattar insamling av data måste man förhålla sig 

till de etiska riktlinjer som finns.  

                                                 
75 Esaisson m.fl. (2012), s.228 
76 Larsen A-K (2009), Metod helt enkelt. En introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Gleerups, s.90 
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För det första var vi i vår studie tvungna tänka på konfidentialitetskravet.77 De lärare som vi 

intervjuade och eleverna som vi observerade var medvetna om och kände sig trygga i att deras 

personuppgifter inte kommer att nämnas i denna studie. Vi skrev inte heller upp eller sparade 

dessa uppgifter. Lärarna i studien har istället blivit tilldelade ett fiktivt namn i detta arbete för att 

ytterligare avidentifiera dem. Vilken skola läraren arbetade vid eller där observationerna av 

klasserna skedde är inte heller relevant för studien och kommer därför inte att nämnas ytterligare. 

Det enda som var relevant för observationsstudien var årskurs, antal elever i klassen samt 

fördelningen mellan flickor respektive pojkar. Detta för att ge eleverna och läraren största 

möjligheten till konfidentialitet då studien behandlar bland annat lärarens syn på undervisningen, 

vilket kan av vissa uppfattas som känsligt.  

För det andra var informationskravet viktigt.78 Av vikt var att informera de berörda lärarna vad 

syftet med vår studie var. Nämligen att försöka ta reda på hur den aktuella lärarens syn på 

fördelningen av talutrymmet i klassrummet ser ut samt om lärarens arbete kan ha en inverkan på 

den faktiska fördelningen av talutrymmet. Som tidigare nämnts valde vi att inte avslöja det 

fullständiga syftet med studien då vi inte ville påverka lärarens agerande i klassrummet. Detta är 

ett etiskt övervägande som vi gjort. Den intervjuade läraren, vilket framgår av vetenskapsrådets 

riktlinjer, fick även vetskap om att deltagandet var frivilligt och att de insamlade uppgifterna 

endast används i syfte för forskning och inget annat. Läraren informerades om att denne har rätt 

att dra sig ur studien närsomhelst denne så önskade. Vi redogjorde också för var publiceringen av 

uppgifterna kommer ske. Alla berörda lärare fick även en förfrågan om de vill ta del av det 

färdiga examensarbetet och kommer, om de så önskade, att få en kopia av arbetet när det 

publicerats. 

För det tredje var vi noga med att i vår studie uppfylla vad Vetenskapsrådet kallar 

samtyckeskravet.79 Detta innebar att vi informerade alla berörda lärare att det är de själva som har 

rätten att bestämma över sin egen medverkan. Det vill säga tidsmässigt samt på de villkor 

deltagandet skedde. Läraren fick veta att denne när som helst kunde avbryta sin medverkan utan 

att det medför några negativa följder eller påtryckningar från oss. 

Genom att vi höll ett högt etisk värde i arbetet kan en reduktion av andra kvaliteter 

förekomma. För att skydda individerna i vår studie uppstår en konflikt mellan validitet och etik.80 

Att vi medvetet valde att inte spela in vad som hände i klassrummen var en begräsning som vi var 

medvetna om. Ur en analyssynpunkt skulle denna aspekt vara intressant att nyttja men vi valde att 

försöka avidentifiera eleverna så långt det var möjligt då det var läraren som var vårt egentliga 

fokus.  

Eftersom studien innefattade observationer av elever som är under 15 år så har ett 

godkännande erhållits från vårdshavare innan genomförda observationer (se Bilaga 3).  

                                                 
77 Vetenskapsrådet (2002), s.12 
78 Ibid., s.7 
79 Ibid., s.9 
80 Larson, S (2005), Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk pedagogik 1/2005, s. 22 
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Avslutningsvis, för att forskningsstudien skulle kunna genomföras på ett korrekt sätt, var det 

viktigt att allt vi redovisade var sanningsenligt och att vi har varit noga med att referera till 

tidigare forskning när vi tagit resultat och idéer som hittats i annan litteratur. 

5.7 Reflektion över metoderna 

Fördelarna med att använda sig av kvalitativa undersökningar var att vi fick tillfälle att möta 

informanten ansikte mot ansikte. Detta resulterade i att vi gavs en bättre förståelse för helheten 

samt att vi tilläts ställa de följdfrågor som var relevanta för att utveckla en djupare förståelse för 

lärarens medvetenhet. Den intervjuade läraren gavs också tillfälle att tala mer fritt samt att vi 

kunde be om tydligare förklaringar eller förtydliganden. Slutligen säkerställde dessa kvalitativa 

metoder en god validitet. Vi upplevde att fördelarna med halvstrukturerad intervju vägde upp 

nackdelarna eftersom svaren kunde blir mer uttömmande, analyserbara och djuplodade. 

Nackdelen var dock att det var svårt att generalisera samt att bearbetningen av data har varit 

omfattande. En aspekt som vi också måste ta i beaktning var att det kan vara svårare som 

informant att tala sanningsenligt när någon av oss satt framför och antecknade samt spelade in. 

Det är omöjligt för oss att kontrollera om informanten ändrat sina svar för att bättre anpassa sig 

till vad denne tror att vi vill höra. Även observationen kan ha påverkat läraren att ändra sitt 

beteende.81 Argumenten för att vi inte valde att använda video eller ljudupptagning under 

observationerna var att vi i så stor mån som möjligt ville avidentifiera våra informanter samt att vi 

trodde att en inspelning kunde ha haft en större påverkan på lärarens och elevernas agerande. 

Även användandet av ljud- och bildteknik under observationerna kunde innebära begränsningar 

då det är en svårighet att fånga hela klassrummet vilket i sin tur kan leda till att man förbiser det 

som inte kameran eller bandspelaren registrerar. Vidare kan även teknik fallera vilket betyder att 

all insamlad data går förlorad. Vi ansåg att direktobservationer alltså minimerade risken för att 

detta skulle ske.  

5.7.1 Validitet och reliabilitet 

En konsekvens av att formulera forskningsfrågor på en teoretisk nivå medan undersökningarna 

genomfördes på en operationell nivå var att det uppstår ett översättningsproblem.82 

Kvalitativ metod handlar om hur man ska åskådliggöra ett fenomen. Sanningen är dock något 

som uppfattas som något relativt och bakom varje försök till beskrivning av verkligheten döljer 

sig ett perspektiv. Vi har alltid en föreställning, en förförståelse med oss om det vi ska tolka. 

Denna förställning är det som senare förändras i takt med att tolkningsprocessen fortskrider. 

Eftersom det bör råda harmoni mellan forskningsfrågan, den insamlade data samt de 

                                                 
81 Larsen A-K (2009), s. 26-28 
82 Esaisson m.fl. (2012), s. 57 
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föreställningar man har om forskning ansåg vi att eftersom vi relaterade det vi observerade till ett 

teoretiskt perspektiv stärktes arbetet ytterligare.83 

Intervjuer kunde lätt ändras och justeras under arbetets gång om vi upptäckte att det fanns 

aspekter som var viktiga för att kunna behandla våra frågeställningar. När vår förhoppning var att 

den intervjuade skulle ta upp saker som denne betraktar som relevant samt att vi var flexibla 

kunde vi få flera olika förklaringssätt, något som kunde bidra till en högre validitet.84 Validitet kan 

enkelt uttryckas vara att vi mäter det vi avser att mäta och är något som i första hand används 

inom kvantitativ forskning.85 Gränsen mellan kvaliteten i framställningen och validiteten hos 

resultaten är inte helt lätt att fastställa i kvalitativ forskning eftersom hur man framställer något är 

en central del av kvalitativa resultat.86 Eftersom vår studie vilar på en empirisk förankring är det 

av vikt att lyfta fram korrespondenskriteriet. Det bör finnas en tydlig relation mellan tolkning och 

verklighet. Återigen bör lyftas fram att då kriteriet framhåller att det endast finns en riktig 

tolkning kan det då kan vara av större relevans att tala om en empirisk förankring. Det finns 

nästan en fordran att genomföra deltagande observation för att försöka minska det avstånd som 

är underförstått i begreppet validitet. Samstämmighet mellan olika källor är således ett tecken på 

validitet.87 Vi har i denna studie arbetat med observation- samt intervjudata som rör samma 

fenomen där teori använts vid tolkning av dessa data. Genom att observationen genomfördes 

samt följdes upp med en intervju och slutligen i analysarbetet knöts samman med teori har vi 

försökt, som S, Kvale uttrycker det, framställa en samstämmighet mellan det beskrivna 

fenomenet och som det framstod för oss i vår tolkning.88 Oavsett hur man väljer att se på 

verkligheten och hur man tolkar sanningen är förankring av tolkning i ett empiriskt underlag ett 

centralt kvalitetskriterium.89 

Reliabilitetsbegreppet behandlar just tillvägagångsättet. Att ett arbete håller hög reliabilitet 

förutsätter att andra ska kunna genomföra samma studie.90 Eftersom vår studie är av en mer 

kvalitativ karaktär är det således inte möjligt att genomföra exakt samma studie eftersom yttre 

omständigheter så som individer och platser förändras. I och med att vårt observationsschema 

samt vår intervjuguide finns tillgängliga i detta examensarbete och går att använda igen är det 

således möjligt att en liknande studie skulle kunna genomföras av andra studenter och forskare 

om de så önskar. Bristande reliabilitet är en konsekvens av slarv under datainsamlingen och 

bearbetningen av data. Att enbart ha ett fullt acceptabelt mätinstrument som används under 

datainsamlingen är således inte tillräckligt. Noggrannhet är det som är av vikt för att undvika att 

                                                 
83 Larson, S (2005), s.17-21 
84 Larsen A-K (2009), s.80-81 
85 Esaiasson m.fl. (2012), s.57 
86 Larson, S (2005), s.26 
87 Ibid., s.29 
88 Kvale, S (1993), Ten standard objections to qualitative research interviews. Journal of Phenomenological 

Psychology, 25 (2), s.147-173, s.7 
89 Larsson, S (2005), s.31 
90 Esaisson m.fl. (2012), s.63 
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systematiska fel görs som i och med det leder till att sänka reliabiliteten.91 Genom att sträva mot 

att hålla en hög validitet respektive hög reliabilitet i det empiriska datainsamlandet var vår 

förhoppning att en hög resultatvaliditet uppnåddes. Vår förväntning var att genom att genomföra 

observationen innan intervjun uppnådde vi detta bättre.  

                                                 
91 Esiasson m.fl. (2012), s.63 
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6. Resultat 

Under detta avsnitt redovisas resultat av vår insamlade empiri. Observationerna redovisas i en 

tabell. Intervjuerna sammanställs i ett referat där vi har valt att lyfta fram sådana aspekter som är 

relevanta för vår studie. 

6.1 Observation 

Resultatet från de olika observationerna har varierat en hel del, men tänkvärda likheter har också 

kunnat observeras. Vår insamlade data har sammanställts och redovisas här nedan i Tabell 1: 

Tabell 1: Sammanställning av data insamlat från observationsstudien 

Talutrymmet: 

Fördelningen av 
talutrymmet som 
den borde vara 
utifrån elevantal  

Lärarens fördelning 
av talutrymmet 

Procent som 
respektive kön tar 
av sitt talutrymme* 

Faktisk fördelning 
av talutrymmet 

under observation 

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Monikas klass 50 % 50 % 54 % 46 % 81 % 6 % 81 % 19 % 

Mias klass 53 % 47 % 75 % 25 % 50 % 0 % 75 % 25 % 

Susannes klass 63 % 37 % 69 % 31 % 59 % 29 % 79 % 21 % 

Katjas klass 50 % 50 % 61 % 39 % 38 % 20 % 65 % 35 % 

Jennys klass 64 % 36 % 68 % 32 % 53 % 0 % 81 % 19 % 

Lenas klass 56 % 44 % 58 % 42 % 8 % 5 % 58 % 42 % 

Gunillas klass 43 % 57 % 32 % 68 % 33 % 3 % 40 % 60 % 

Mariannes klass 50 % 50 % 56 % 44 % 45 % 18 % 66 % 34 % 

*Procent som respektive kön tar av sitt talutrymme är uträknat genom att titta på hur många procent respektive kön 

tar, utan tillåtelse från läraren, av den plats de hade i talutrymmet under den observerade lektionen. Till exempel i 

Monikas klass tog pojkarna 81 % av det sammanlagda talutrymmet som pojkarna hade under lektionen. 

 

Det som är generellt för de flesta observationerna är, som tidigare forskning påvisat, att 

pojkarna tar större plats än flickorna i det gemensamma talutrymmet. Men tittar vi i tabellen ser vi 

också att det varierar stort mellan de olika klasserna i vilken grad pojkarna dominerar 

talutrymmet. Endast under Gunillas lektion var det tjejerna som tog den platsen som de borde 

haft och faktiskt lite mer än de borde haft.  

Men det kanske mest intressanta resultatet från dessa observationsstudier är den stora 

skillnaden i hur respektive kön gör när de tar/får plats i det gemensamma talutrymmet. Här ser vi 

den största anledningen till den ojämna fördelningen i de flesta klasserna. Tittar man på lärarens 

fördelning ligger den i regel närmare hur fördelningen borde vara kontra hur den faktiska 

fördelningen i slutändan blev. Detta beror på att pojkarna i mycket högre utsträckning än 

flickorna tar plats i talutrymmet utan lärarens tillåtelse, genom att tala rakt ut samt avbryta sina 
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klasskamrater när de blivit tilldelade ordet av läraren. Vi kan dock påpeka att det oftast var en 

mindre grupp elever ur varje kön som stod för majoriteten av de gånger som respektive kön tog 

plats utan tillåtelse från läraren. Det blir alltså svårt att generalisera och säga att alla pojkar tar mer 

plats eller att alla flickor tar mindre plats i klassens gemensamma talutrymme. Men det var, som 

tabellen utvisar, en större andel pojkar som tog platsen. Fördelningen påverkas i stor grad av hur 

mycket plats eleverna tog. I Lenas och Gunillas klasser där eleverna, då kanske främst pojkarna 

tar mindre plats, så blir också fördelningen jämnare mellan könen. I Gunillas klass kunde man 

även se att hon i större utsträckning än de andra lärarna gav ordet till flickor som inte räckte upp 

handen. 

6.2 Intervju 

Alla lärare, utom en, ansåg att pojkarna tog det mesta av det gemensamma talutrymmet i 

klassrummet och att pojkar överlag var mer talförda än flickor. Lena var den lärare som 

uppfattade att det i klassen var en relativt jämn fördelning men även hon ansåg att pojkarna var 

mer talförda. Hon påpekade att i andra klasser som hon undervisat i har det skilt sig åt betydligt 

mer. Ibland har en flickdominans förekommit och ibland en pojkdominans. Även Gunilla anser 

att pojkarna tar det största utrymmet men att det är någorlunda jämt. Samtliga lärare uppfattar sig 

vara rättvisa i sin fördelning av det gemensamma talutrymmet. Flera av lärarna anser att flickor är 

den grupp som är mest representativ för de tysta och mer tillbakadragna eleverna. Men alla menar 

att det också finns tystlåtna och tillbakadragna pojkar i klasserna men inte i samma utsträckning 

som det finns tysta flickor: 

Men det är oerhört viktigt att man ger plats för alla men det handlar inte bara om flickorna utan 

det handlar också om pojkarna som är lite tystare kanske och inte tar för sej på samma sätt. 

Jenny påpekar dock under intervjun att den flicka som aktivt tar mest talutrymme inte var 

närvarande under vår observation. Denne elev tar mycket plats men lyckas också få mer sig fler 

flickor i det gemensamma samtalet. Flera tar upp aspekten att den ojämna könsfördelningen i 

klassen också är något de tar i beaktning. Finns det fler pojkar i klassen än flickor så blir det 

automatiskt att pojkarna som grupp måste få ta en större plats än flickor som grupp. Samtliga 

lärare uppger dock att även om pojkarna upplevs ta det största utrymmet så är det oftast endast 

ett par individer som utmärker sig. Alla lärare uppfattade att de i sin undervisning gav lika stort 

talutrymme till både pojkar och flickor. Katja påpekade att även om man har den intentionen så 

är det ändå inte säkert man lyckas i verkligheten. Men Monika och Mia känner att de gör en viss 

särbehandling när det kommer till att fördela ordet. De elever som uppfattas som mer tystlåtna 

och tillbakadragna får alltid svara om de räcker upp handen. Men återigen är detta på en 

individnivå då tysta elever fanns bland båda könen.  

Vi frågade samtliga lärare hur de bemöter de elever som tar talutrymme utan deras tillåtelse. 

Majoriteten påstod sig har strategier så som att ignorera dem, dämpa dem genom ”schhningar” 
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eller att genom enskilda samtal försöka få dem att förstå vikten av att vänta på sin tur. Monika 

och Marianne uppgav att de använde föräldrarna som en resurs i arbetet att motverka att dessa 

elever tog för mycket plats i det gemensamma talutrymmet. Lena uppgav att klassen tillsammans 

utarbetat regler och att de fungerade som riktlinjer för hur man ska bete sig i klassrummet. Dessa 

regler kunde hon sedan hänvisa till och använda som en strategi för att förhindra elever att ta 

plats utan hennes tillåtelse. Gunilla försöker istället att genom samtal med eleverna och positiv 

förstärkning, när de eleverna som vanligtvis tar ett stort utrymme räcker upp handen och väntar 

på sin tur, utjämna talutrymmet.  Hon riktar även mycket frågar till de elever som hon upplever är 

mer tysta och tillbakadragna. Detta är något som även andra lärare uppger att de gör. En annan 

strategi som en av lärarna använde sig av var ”burken”. Alla elevers namn låg i en burk och sedan 

drogs ett namn och den eleven fick svara. Läraren upplevde att eleverna var mer aktiva under 

lektionen och att de tystare också fick en chans att göra sin röst hörd. Eleverna såg det, enligt 

läraren, som ett roligt inslag. Katja använde sig, under vår observation, av en strategi där eleverna 

i tur och ordning gavs möjligheten att prata vilket resulterade i att alla fick ta plats i det 

gemensamma talutrymmet.   

Vidare pratade vi om ifall placeringen av eleverna användes som en strategi från lärarens sida. 

Gunilla har valt att placera sina elever i könsblandade grupper, det vill säga grupper där både 

pojkar och flickor ingår, för att lättare kunna kontrollera sin egen fördelning av talutrymmet. Hon 

hade även namn på de olika grupperna och hade på förhand bestämt vilken ordning som 

grupperna skulle få besvara frågorna. Monika använde sig även hon av placeringen då hon valt att 

sätta de mer utåtagerande eleverna på strategiskt valda platser för att kunna dämpa dem med 

förhoppningen om att ett jämnare talutrymme skulle uppnås. De flesta av de intervjuade lärarna 

hade inte reflekterat över sin fördelning eller hade inte någon egenkontroll över hur fördelningen 

faktiskt såg ut i klassrummet. Många uppgav att de gick mer på känsla när de fördelade ordet. De 

trodde sig veta vilka som hade pratat och vilka som inte hade pratat.  

Något som framkom under samtliga intervjuer var att lärarna såg på sina elever utifrån individ 

och inte utifrån kön. Detta individperspektiv uppgav samtliga lärare spelade in när denne 

fördelade ordet till eleverna. Ingen av lärarna såg på pojkar och flickor som homogena grupper 

utan könstillhörigheten var oviktig i den meningen att individen var det centrala. Samtliga lärare 

använder sig av könsblandade grupper när lektioner hålls i halvklass. Marianne menar att det är 

intressant att vid de tillfällen som de har haft könsindelade grupper så upplever hon att flickorna 

lever ut mer och blir fnittriga medan pojkarna vid sådana tillfällen är lugnare. Hon tror att flickor 

då passar på när det inte är några pojkar med. Pojkarna i sin tur blir automatiskt lugnare när de 

inte behöver hävda sig inför flickorna: 

… killarnas grupp, vad ska man säga, enklare att ha för att det är lugnt och stilla, mens tjejerna då 

lever ut och blir lite flabbiga och fnittriga och sådär och kanske det kan vara så att när tjejer passar 

på då när det inte är några grabbar med, så som blir lite såhär extra tjejiga och fnittriga och killarna 

behöver ju inte vara tuffa inför någon tjej…  
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Även Monika ser fördelar med att använda sig av en sådan här gruppindelning. Hon tycker att 

det är viktigt att flickorna får sin tid och tror att de kanske vågar prata mer i könsindelade 

grupper. Likväl att pojkarna behöver sin tid, men att flickorna är i större behov av detta. Ingen 

lärare uppgav att någon elev ifrågasatt dennes fördelning av ordet. Det som hade ifrågasatts rörde 

mer grupper eller individer som eleverna upplevt blivit särbehandlade.  

När lärarna fick svara på frågan vad de tänkte på när de hörde ordet genus så svarade 

majoriteten att de tänkte på jämlikhet, pojkar och flickor samt att alla ska ha samma 

förutsättningar oavsett kön. Svaret att det var något som rörde olika intressen framkom också 

likväl att det skulle vara något som rör stereotyper. 

Arbetet med genus i klassrummet är något som vissa lärare uppmärksammat och reflekterat 

över men valt att bortse ifrån då de inte vill att eleverna ska se varandra utifrån kön. Detta är 

alltså något aktivt som läraren väljer att göra. Den här strategin, att inte uppmärksamma 

skillnader, används med förhoppningen att eleverna inte ska se varandra utifrån könstillhörighet: 

Men jag vill inte att dom ska tänka killar och tjejer heller utan de ska tänka vi, vi är ju 

klasskompisar. Så jag tror att det kanske är aktivt från mig att inte lyfta dessa idéer, det kanske är 

fel också att dom inte ska tänka sådär, jag vet inte.  

En del andra lärare har istället valt att ta den diskussionen med eleverna. En av lärarna påpekar 

också dessa skillnader i hur lärarna resonerar kring denna fråga. Hon menar att många ser på 

genus som något problematiskt och viktigt medan andra tycker att det är mindre viktigt.  Hälften 

av lärarna såg inga tydliga könsroller i klassrummet medan den andra hälften såg att det var något 

som fanns representerat i klassrummet. Detta är dock inte något som skolorna aktivt arbetar med 

i personalgruppen utan det är arbete med likabehandlingsplanen som står i centrum. En lärare 

uppgav dock att genus var något som diskuterades i personalgruppen. Genusbegreppet är således 

inget de särställer i undervisningens planerande eller genomförande. Flera lärare lyfter faktumet 

att det är främst på rasterna som de stereotypa könsskillnaderna mellan pojkar och flickor träder 

fram. Monika menar att hennes elever leker åtskilda där pojklekarna är betydligt våldsammare än 

flicklekarna. Det är främst där och alltså inte i klassrummet som detta blir som tydligast. Mia 

lyfter fram att trots att hon ser att könsroller existerar så framhåller hon även här 

individperspektivet. Hon menar att en del pojkar faktiskt är lugnare medan vissa flickor är mer 

buffliga än vad normen i samhället tillåter. De lärare som anser att könsroller inte är synliga i 

klassrummet tror att det beror på att eleverna fortfarande är ganska små och att det är något som 

säkert blir synligare när de blir äldre. Monika tar upp faktumet att genus är något så inrutat i oss 

som individer, och även att eleverna har en väldigt klar uppfattning om hur man behandlar flickor 

och pojkar. Alltså att det är något som de socialiserats in i redan under mycket tidig ålder:  

… men det är ju otroligt vad det sitter från att dom är små barn och bebisar å så och hur man 

behandlar flickor och pojkar. 
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Gunilla berör sina egna erfarenheter samt uppväxt och tror att de i mycket stor utsträckning 

påverkar henne även om hon reflekterar och är medveten om föreställningar som rör manligt och 

kvinnligt beteende. Lena utgår från att det finns traditionella könsroller i klassrummet men 

genom att ge alla samma uppgifter så försöker hon bryta dem.  

Tid var en faktor som samtliga lärare uppgav påverkade deras fördelning av talutrymmet. Det 

finns helt enkelt inte tid att låta alla elever prata obegränsat. Särskilt nämnde de morgonsamlingen 

som ett tillfälle då de ofta fick gå in och bromsa och begränsa hur mycket taltid varje elev fick. 

Susanne upplever ibland stress vid sådana tillfällen, hon menar att hennes elever gärna pratar bort 

mycket av undervisningstiden. Samtidigt som de lyfter fram att det är otroligt viktigt att eleverna 

ska få tala fritt om egna upplevelser och intressen samt att kunna ställa frågor till varandra. 

Gunilla och Marianne nämner elevernas mognad som en faktor som påverkar fördelningen av 

talutrymmet. De menar att flickorna har nått en högre mognad och kan sitta still i sina bänkar 

och vänta på sin tur medan pojkarna i större utsträckning inte klarar av det. Gunilla menar att 

flickorna följer reglerna i större utsträckning än vad pojkarna gör. Detta får till följd att flickorna 

räcker upp handen och väntar på sin tur men att pojkarna tar talutrymme genom att prata rakt ut. 

Det, tror hon, i sin tur kan leda till en uppgivenhet bland flickorna. 

Flickorna de lyssnar, de har, de kan reglerna eller kan och kan, de följer reglerna mer än vad 

pojkarna gör. Inte hela tiden. Men det finns många pojkar som inte följer reglerna, de pratar rakt ut 

eller så och flickorna väntar på sin tur, då kan det hända att pojkarna ändå får säga sitt medans 

flickorna sitter och väntar på sin tur ”nu fick jag inte ordet” eller så. 

Den sista faktorn som nämndes var klasstorlekens påverkan på talutrymmet. I mindre grupper 

så upplevde lärarna att det dels var lättare att ge alla elever samma möjlighet att få prata, men 

också att de i större utsträckning kunde kontrollera sin egen fördelning. De lyfte även fram att de 

tysta och mer tillbakadragna eleverna vågade ta mer plats vid sådana tillfällen. Här såg de ingen 

skillnad mellan könen utan upplevde att det var just elevantalet som var det avgörande faktorn 

som gjorde att alla elever lättare kom till tals.  

Sammanfattningsvis så kan vi se att alla utom en lärare hävdar att pojkarna tar större plats i det 

gemensamma talutrymmet men att samtliga var överens om att de ser eleverna mer ur ett 

individperspektiv istället för ett genusperspektiv. Alltså elevernas kön har mindre relevans än 

deras individuella egenskaper. Många lärare väljer också aktivt att inte lyfta genusrelaterade frågor 

i undervisningen. Medan andra menar att det är en viktig fråga som bör lyftas. Tid, mognad och 

klasstorlek var faktorer som påverkade fördelningen enligt de intervjuade lärarna. 
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7. Analys 

Vi har valt att utgå från frågeställningarna när vi analyserat empirin: 

 Hur och varför skiljer sig fördelningen av talutrymmet mellan könen i klassrummet? 

 Hur uppfattar läraren vilket talutrymme flickor respektive pojkar får/tar? 

 Vilka strategier, om några, använder läraren för att kontrollera sin fördelning av 

talutrymmet?  

 Reflekterar läraren över genus i sin fördelning av det gemensamma talutrymmet? 

7.1 Hur och varför skiljer sig fördelningen av talutrymmet mellan könen i klassrummet? 

Det vi kunde utläsa från vår observationsstudie samt intervjustudie var att det generellt var 

pojkarna som dominerade det gemensamma talutrymmet i klasserna. Det var även den 

uppfattningen lärarna hade. Det vi kunde utläsa var dock, i likhet med A, Kelly,92 att variationen 

mellan de olika klasserna vad gäller till vilken grad pojkarna dominerade var stor. Vi kan inte gå så 

långt som att bekräfta J, Einarsson & T-G, Hultmans tvåtredjedelsregel,93 men i vissa klasser 

skulle den kunna gå att applicera. Något som vi dock kunde se under observationerna var att det 

till stor del handlade om individer ur respektive kön som tog den mesta delen av talutrymmet, 

inte pojkar eller flickor som homogena grupper. Detta var också något som lärarna även 

påpekade under intervjuerna. 

Hur skiljer sig då talutrymmet mellan könen? Den stora skillnaden ligger som sagt i hur de 

olika könen gör när de får/tar ordet. Flickorna räcker i regel upp handen och väntar på sin tur 

medan pojkarna tar ordet utan att de får det tilldelat till sig av läraren. Här kan man också se att 

de två klasserna, Lenas och Gunillas, där fördelningen var mest rättvis var också de klasserna där 

pojkarna tog minst talutrymme utan tillåtelse av läraren. I de klasserna där pojkarna tog mycket av 

talutrymmet blev också fördelningen mycket ojämnare mellan könen. Samtliga lärare uppfattade 

dock sin egen fördelning av talutrymmet som jämn mellan könen. Det vi kunde se var att deras 

fördelning också var jämnare än den faktiska fördelningen, men om man jämför deras 

uppfattning med hur fördelningen faktiskt var kan man i de flesta fallen se att deras uppfattning 

inte stämmer överens med resultatet från den observation vi genomförde.  

Med detta i åtanke blir det intressant att fråga sig varför lärarens föreställning inte stämmer 

överens med den faktiska fördelningen av talutrymmet. Alla lärare uppgav under intervjun att de 

hade strategier och reflekterade över hur de fördelade ordet. Men de flesta reflekterade inte över 

sin fördelning av talutrymmet ur ett genusperspektiv utan snarare ur ett individperspektiv.  Genus 

var inte heller något som de reflekterade över i sin undervisning. Men om man väljer att se på 

                                                 
92 Kelly, A (1988), s.13 
93 Einarsson, J & Hultman, T-G (1984), s.82-83 
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genus ur Y, Hirdmans perspektiv så är genus och genuskontraktet något som finns underbyggt i 

vårt samhälle och därför inte något som man kan bortse från. De påverkar omedvetet vårt 

handlande samt våra föreställningar och värderingar angående kön och vilka egenskaper vi 

tillskriver dessa.94 Gunilla nämner att detta är något som hon vet påverkar hennes agerande, men 

trots sin medvetenhet tror hon att det påverkar hennes lärarroll. Som H, Jungwirth menade så 

räcker en ökad medvetenhet inte till för att bryta stereotypa könsmönster. De är så djupt rotade i 

vårt samhälle att det helt enkelt inte räcker att öka medvetenheten utan att vi också måste börja 

reflektera kring vårt agerande för att kunna bryta samhällets traditionella könsmönster.95 Här 

kunde vi även se skillnader i hur lärarna uppfattade elevernas syn på genus. Marianne hävdade att 

eleverna inte tänker utifrån kön och att de var för små för att reflektera över detta. Vidare menar 

hon att det var något som eleverna börjar reflektera över mer och mer desto äldre de blir. Monika 

menade till motsats från Marianne att eleverna redan vid tidig ålder socialiserats in i de 

traditionella könsmönstren som genomsyrar samhället. Eleverna är alltså redan i stor utsträckning 

medvetna om hur de bör agera utifrån det rådande genuskontraktet.  

Elevernas mognadsnivå var något som lärarna uppgav påverkade dennes fördelning. Flickorna 

upplevdes i större utsträckning mognare och kunde sitta och vänta på sin tur medan pojkarna var 

mer impulsiva och skrek rakt ut för att få ta del av det gemensamma talutrymmet. Detta faktum 

gick även att beskåda under observationerna som vi genomförde. Flickorna fick i stor 

utsträckning stå tillbaka för pojkarnas beteende. En intressant iakttagelse var att i Gunillas klass 

där talutrymmet var jämt fördelat så tog också pojkarna mer talutrymme. Men genom att Gunilla 

aktivt gick in och styrde med sin fördelning så blev talutrymmet också mer jämt fördelat och 

flickorna gavs en större plats. Sett ur Y, Hirdmans definition av genus96 så kan man tänka sig att 

pojkarna använder sig av detta övertagande av talutrymmet som en maktstrategi för att hävda sin 

position som det överordnade könet. Genom att använda sig av språket som verktyg befäster de 

sin maktposition över flickorna. Samhällets rådande norm påverkar medvetet eller omedvetet 

lärarnas agerande vad gäller fördelningen av det gemensamma talutrymmet. Att lärarna ger 

pojkarna större talutrymme kan bero på att många av dem tillskrivit pojkarna egenskaper som 

livliga, pratsamma och att de mognar senare. Detta i sin tur skulle kunna innebär att de har en 

större acceptans gentemot pojkarnas beteende i och med att det överensstämmer med normen i 

samhället. Samtliga lärare uppgav att klasstorleken var något som påverkade dennes fördelning av 

det gemensamma talutrymmet. I de fall där de använt sig av könshomogena grupper kunde de se 

en skillnad i flickors och pojkars agerande. Marianne pekar på just detta faktum att när det endast 

är pojkar i en grupp så blir de lugnare medan flickorna lever ut mer och bryter mot den 

traditionella bilden av hur flickor ska vara. När det ena könet var frånvarande så försvann således 
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makthierarkin. Pojkarna behöver då inte leva upp till hur de förväntas bete sig utifrån normen 

medan flickorna inte blir begränsade och tillbakatryckta av pojkarnas dominans.  

7.2 Hur uppfattar läraren vilket talutrymme flickor respektive pojkar får/tar? 

Lärarna uppfattar sig själva som rättvisa vid fördelningen av det gemensamma talutrymmet. Här 

kan vi se från vår observationsstudie att lärarens fördelning överensstämmer bättre med hur 

talutrymmet mellan könen borde vara fördelat. Men i och med att läraren tillåter pojkarna att ta, 

utan tillåtelse, mer plats i det gemensamma talutrymmet så blir fördelningen i slutändan mer 

orättvis än vad lärarens föreställningar och avsikter var. Ser man Monika och Gunillas klasser ur 

ett jämförande perspektiv så kan man se att Monikas fördelning är relativt jämn mellan könen 

Pojkarna fick 54 procent mot flickornas 46 procent. Dock får pojkarna lite mer talutrymme. Den 

stora differensen i slutändan var att pojkarna tog otillåtet talutrymme i sådan stor utsträckning att 

de upptog 81 procent av det gemensamma talutrymmet vilket enbart gav flickorna 19 procent. 

Detta var något som vi såg i de flesta klasserna. Gunilla däremot gav pojkarna mindre 

talutrymme, 32 procent mot de 43 procent som de borde haft vid en jämn fördelning. Detta 

resulterade i att det faktiska utfallet blev jämnare, jämfört med många andra klasser, även efter att 

de gånger pojkarna tog ordet utan tillåtelse.  

Som empirin visar såg samtliga lärare i vår studie eleverna ur ett individperspektiv snarare än 

ur ett genusperspektiv. Y, Hirdman menar att genus är något underliggande i vårt samhälle och 

något som påverkar oss omedvetet som individer. Vi tillskriver pojkar och flickor egenskaper 

utifrån vad vi socialiserats in i.97 Det sociala arvet, som R W, Connell pekar på, är centralt här. 

Vad vi uppfattar som manligt respektive kvinnligt är alltså en del av vår föreställningsvärld och 

svårt att förändra.98 Lärarens egna uppfattningar kring kön påverkar alltså hur denne ser på 

eleven. Om inte läraren är medveten kring sina föreställningar finns det en risk att denne 

omedvetet tillskriver eleverna könsstereotypa egenskaper. Detta skulle kunna leda till att 

traditionella könsmönster förstärks. Lärarna i vår studie framhåller att de har ett individperspektiv 

framför ett könsperspektiv vid fördelningen av det gemensamma talutrymmet. Och som 

forskning påvisat är det inte pojkar som grupp som tar utrymme utan ett fåtal individer.99 Lärarna 

ser inte heller pojkar och flickor som homogena grupper utan att variation inom grupperna finns 

och är det som avgör undervisningens utfall. E, Gannerud ser fördelar med att göra en åtskillnad 

mellan genus och individuellt kön så att ett förbiseende av könsstereotyper lättare kan göras och 

istället uppmärksamma och reflektera över individens interaktion med sin omgivning.100 

Lärarna upplever att de är relativt rättvisa i sin fördelning av ordet till båda könen men i och 

med att ett fåtal pojkar tar mer talutrymme än vad de tillåts av läraren så blir fördelningen ojämn. 
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Samtliga lärare i vår studie poängterar att de även har tysta pojkar i sina klasser. Detta skulle då 

innebära att dessa pojkar bryter mot samhällets norm som säger att pojkar ska vara på ett visst 

sätt till skillnad från flickorna. Genom att inta ett individperspektiv så utesluter lärarna i stor 

utsträckning genusperspektivet när de reflekterar över sitt handlande och sin uppfattning kring 

vilket talutrymme flickor respektive pojkar får eller tar.  

7.3 Vilka strategier, om några, använder läraren för att kontrollera sin fördelning av 

talutrymmet?  

De flesta av de intervjuade lärarna uppgav att de inte hade några utarbetade strategier för att 

fördela ordet rättvist mellan könen samt att kontrollera sin egen fördelning. Men under de 

intervjuer vi genomförde med lärarna visade det sig att de ändå använde sig, medvetet eller 

omedvetet av vissa strategier. Främst när det gällde att fördela ordet rättvist mellan eleverna samt 

att dämpa de elever som tog plats i det gemensamma talutrymmet utan lärarens tillåtelse.  

Den vanligaste strategin som lärarna använde för att bemöta de elever som tog plats i det 

gemensamma talutrymmet utan deras tillåtelse var helt enkelt att ignorera dem och på så sätt få 

dessa elever att sluta. Lärarna avbröt även elever som tog ordet utan tillåtelse i form av tillsägelser 

och ”schhningar”. Mycket av fokus låg alltså på att dämpa eleverna som tog plats utan tillåtelse 

istället för att lyfta eleverna som inte ville/fick ta plats i det gemensamma talutrymmet. Detta 

menar I, Wernersson också är en bidragande orsak till att de ”stökiga” pojkarna fick ta en större 

del av interaktionen med lärarna även om den ofta var av negativ karaktär.101 Andra strategier 

som lärarna tog upp var att man i klassen diskuterade hur man bör göra när man vill ha ordet 

samt att vissa lärare nämnde att de tog hjälp av föräldrar för att på så sätt dämpa elever som i stor 

uträckning tog plats i klassens gemensamma talutrymme utan tillåtelse från läraren.  

Vad gäller lärarnas strategier för att kontrollera sin egen fördelning av ordet till eleverna var 

variationen större. De flesta lärarna sade att de helt enkelt gick efter en känsla vid fördelningen. 

Det vill säga att de trodde sig veta vilka elever som haft ordet och vilka som inte haft det. Här 

handlade det mycket om att försöka lyfta elever som i vanliga fall inte tog plats i klassens 

gemensamma talutrymme. Samtliga lärare svarade att om en ”tystlåten” elev begärde ordet fick 

den det före de andra eleverna i klassen. Återigen handlar lärarna ur ett individperspektiv snarare 

än ur ett genusperspektiv då lärarna uppgav att elevernas kön hade lite och ens någon betydelse 

vid fördelningen. Det samma gällde för andra strategier som lärarna uppgav att de använde sig av, 

såsom ”burken” där läraren inte hade reflekterat utifrån ett genusperspektiv utan snarare för att 

lyfta tysta elever och dämpa ”pratsamma” elever och på så vis jämna ut talutrymmet. 

Att arbeta i mindre grupper var också en strategi som lärarna använde för att få de mer 

tystlåtna eleverna att bli mer delaktiga i det gemensamma talutrymmet. Några lärare nämnde att 

de medvetet väljer att arbeta mer med den muntliga delen av undervisningen under dessa 
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lektionspass. De påpekade också, som vi tidigare har nämnt, att de tyckte sig se skillnader i både 

pojkar och flickors beteende när de valt att arbeta med mindre könshomogena grupper. Dock 

arbetade de inte med könshomogena grupper i någon större utsträckning. Att arbeta med mindre 

könshomogena grupper var något som de flesta av de intervjuade lärarna såg som en möjlig 

strategi för att kunna bryta mot de könsstereotyper som finns i samhället, då framförallt flickorna 

vågade ta en större plats då pojkarna inte var närvarande.   

7.4 Reflekterar läraren över genus i sin fördelning av det gemensamma talutrymmet? 

Denna fråga har redan berörts i de föregående frågeställningarna och som det tidigare har 

framkommit varierar lärarnas reflektioner kring genus. Eftersom många av lärarna i denna studie 

har valt att inte lyfta genus i undervisningen kan det leda till att eleverna inte ifrågasätter det 

rådande genuskontraktet. Genom att aktivt inte lyfta genus i undervisningen uppger lärarna att 

deras förhoppning är att inte överföra stereotypa könsföreställningar till eleverna. Istället är deras 

önskan att eleverna skall se på varandra inte utifrån kön men istället utifrån individens specifika 

egenskaper. Sett ur ett genusperspektiv så problematiserar inte läraren det faktum att genus är 

någonting som finns och genomsyrar hela samhället, dess föreställningar och normer om manligt 

och kvinnligt som ligger till grund för hur det sociala könet skapas. I och med detta ifrågasätts 

inte heller de föreställningar som eleverna har med sig in i skolan samt de föreställningar som de 

hela tiden utsätts för i vardagen. C, Einarsson menar att barn tidigt socialiseras in i stereotypa 

könsroller under deras första år i skolan och att dessa mönster sedan förblir konstanta under 

elevernas skolgång.102 I, Wernersson lyfter även hon upp de traditionella könsrollerna i 

klassrummet. Hon menar att klassrummet speglas av hur samhället ser ut och dess rådande 

könsroller. De intervjuade lärarna var ganska eniga i sina svar när de fick frågan om de hade 

uppmärksammat några könsroller i klassrummet. Samtliga svarade att de under lektionstid inte 

såg några tydliga könsroller. Men de var alla eniga om att det förekom på skolan men då främst 

på rasterna. Detta skulle som F, Ambjörnsson påpekar kunna vara ett sätt för eleverna själva att 

upprätthålla och reproducera de traditionella könsmönstren som finns i samhället och på så vis 

styrka dikotomin mellan könen.103 Men skulden kan inte läggas på eleverna för att de 

reproducerar samhällets normer vad gäller kön utan att fokus bör flyttas från eleverna till lärarnas 

och skolans arbete. A, Kelly menar att lärarna är omedvetna om sina egna fördomar gällande 

skillnader mellan pojkar och flickor.104 

Samtliga lärare menade att deras fördelning av det gemensamma talutrymmet mellan könen 

var rättvist men som vi tidigare påvisat så stämde det inte helt överens med verkligheten. Av 

intresse blir då att undersöka varför lärarens beteende motsäger sig dennes intention, det vill säga 

att ge pojkar och flickor lika mycket utrymme i klassrummet. A, Kelly menar att detta beror på att 
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den manliga dominansen är så utbredd i vårt samhälle att den passerar obemärkt.105 Detta skulle 

kunna vara en faktor till att lärarnas intention inte räcker för att utjämna talutrymmet mellan 

könen. En annan faktor som vi berört tidigare är lärarens egen uppfattning om genus. R W, 

Connell talar om det sociala arvet och dess betydelse för människors föreställningar kring genus. 

Det vill säga att arvet från tidigare generationer har betydelse för dagens generation.106 I och med 

detta skulle alltså de lärarna som vi intervjuat och observerat ha påverkats av tidigare 

generationers syn på genus och kön och i sin tur omedvetet bidra till att föra dessa vidare till sina 

elever. 

Överlag så uppgav lärarna även att genusarbetet inte gavs någon central roll på deras 

arbetsplatser. Fokus låg mer på ett likabehandlingsarbete där man återigen utgick mer från ett 

individperspektiv än från ett genusperspektiv. Detta skulle också kunna vara en bidragande orsak 

till att de flesta lärarna inte medvetet reflekterande över genus som fenomen i sin fördelning av 

det gemensamma talutrymmet. 
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8. Diskussion 

Redan i läroplanen för grundskolan 1962 framhålls likabehandling mellan flickor och pojkar.107 

Likabehandling och jämställdhet mellan könen är sedan något som har följt med allteftersom nya 

läroplaner ersatt gamla. Genus som begrepp har dock aldrig introducerats i läroplanerna men 

ändock varit aktuellt i skolans arbete. I denna studie har talutrymmet behandlats för att kunna se 

om kön har någon inverkan på det utrymmet som eleverna har till sitt förfogande för att göra sin 

röst hörd. Läraren har en central roll i undervisningens genomförande och dennes uppfattning 

kring sin fördelning av det gemensamma talutrymmet är alltså av vikt. Talutrymmet har i denna 

studie fungerat som en indikator på hur jämställt klassrummet är då en ojämn fördelning skulle 

kunna leda till ett förtryckande av något av könen. Lärarens uppfattning kring kön och genus kan 

påverka undervisningen och förstärka eller försvaga förtryckandet mellan könen. Vikten av hur 

läraren uppfattar sitt arbete och dess medvetenhet bidrar till hur medvetet läraren arbetar för att 

bryta de rådande könsmönstren. Empirin i denna studie visar att lärarna inte i någon större 

utsträckning reflekterar kring eller lyfter genus i sin undervisning. Detta skulle kunna bero på att 

genus inte lyfts som fenomen på skolorna utan får stå tillbaka för likabehandlingsarbete. Genom 

att lärarna ser på eleverna som individer så finns en risk att det socialt skapade könet förbises. En 

likabehandling är en självklar del av skolans uppdrag men ett ifrågasättande av det rådande 

genuskontraktet går då förlorad. Skolan speglar samhället och vice versa. Eleverna kommer med 

föreställningar kring genus och kön när de anländer till skolan och om dessa inte ifrågasätts av 

läraren riskerar dessa föreställningar befästas hos eleverna. Skolan är i hög grad en verksamhet 

som förstärker redan existerande föreställningar om könsmönster vilket kräver en mer 

reflekterande lärare som inte enbart utgår från sina goda intentioner utan faktiskt blir mer 

medveten i sitt förhållningssätt samt agerande i klassrummet.108  

Resultatet i denna studie har visat en stor variation mellan klasserna. I vissa fall är fördelningen 

likställd med J, Einarsson & T-G, Hultmans forskning som tydligt påvisar pojkarnas dominans,109 

medan fördelningen i andra fall är betydligt mer jämlik i likhet med C, Einarssons och E, Öhrns 

studier.110 Våra resultat visade, i likhet med den tidigare forskning vi nämnt, på en relativt ojämn 

fördelning i de flesta av klasserna med en tydlig pojkdominans. De klasser där fördelningen av 

det gemensamma talutrymmet var jämnare hade också läraren fler strategier för att kontroller sin 

fördelning samt dämpa elever som tagit talutrymme utan tillåtelsen. Genussystemet på en 

samhällelig nivå är den samma och som påpekats tidigare så speglar också skolan samhället. I och 

med detta kan slutsatsen dras att det är upp till läraren och skolan att lyfta, ifrågasätta samt 
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genom handlande bryta mot de traditionella könsmönstren. Kan då endast läraren och skolan 

ställas till svars för upprätthållandet av de traditionella könsrollerna? Genus reproduceras hela 

tiden och kan inte existera om det inte finns individer i samhället som reproducerar det. Det är 

alltså inget fenomen som kan existera utanför mänsklig interaktion.111 Som tidigare påvisats kan 

alltså ingen skuld läggas på eleverna. Men all skuld kan inte heller läggas på skolan och läraren. 

Samhället är en yttre faktor som påverkar skolan som helhet men också hemmet är en bidragande 

orsak till att förmedla och upprätthålla traditionella könsmönster. Det sociala arvet, som R W, 

Connell nämner, spelar här en central roll vid barnens uppfattningar kring genus vid en tidig 

ålder.112 Det är alltså inte tillräckligt att skolan aktivt arbetar för att motverka traditionella 

könsmönster, hemmet och det omgivande samhället måste också arbeta mot en ökad 

medvetenhet för att någon förändring ska kunna ske. Lärarens roll blir då att problematisera 

elevernas och samhällets föreställningar och förhållningssätt utifrån ett genusperspektiv. Läraren 

kan bara göra detta genom att reflektera över sina egna föreställningar. Studien som vi genomfört 

påvisar vissa brister hos lärarna vad gäller denna reflektion. Detta leder då till att lärarna inte har 

några utarbetade strategier för att bryta de traditionella könsrollerna. Vilket i sin tur betyder att 

pojkarnas dominans får fortskrida utan att den ifrågasätts av varken lärarna eller eleverna.  

Vi kan vidare se att lärarna har en bild av pojkar som pratigare och flickor som tysta och att de 

i regel följer de gemensamma reglerna bättre. Denna föreställning kan också påverka lärarnas 

fördelning av talutrymmet. I en klass som av läraren uppfattas som pojkdominerad kan pojkarna 

ges ett större talutrymme än flickorna.113 Läraren kan alltså förstärka redan sociala könsroller 

genom sitt agerande där denne tillåter pojkar ta en större plats än flickor utefter dennes 

föreställningar kring hur pojkar som grupp beter sig. Empirin visar att lärarna valt att se eleverna 

ur ett individperspektiv och fördela ordet utifrån individernas behov. Detta anser vi kan bli 

problematiskt sett ur ett genusperspektiv. Om inte läraren är medveten om sina egna 

föreställningar och uppfattningar om genus finns det en risk att läraren tillskriver eleverna 

egenskaper utifrån deras biologiska kön och de normer och föreställningar som vi omedvetet 

sammankopplar könen med. I och med dessa föreställningar om vissa egenskaper hos könen, 

som till exempel stereotypen att pojkar är pratigare än flickor så kan det innebära att de har en 

större acceptans för pojkarnas beteende när de tar ordet. På så sätt kan läraren indirekt bidra till 

pojkarnas fortsatta dominans över flickorna vad gäller fördelningen av det gemensamma 

talutrymmet. Trots att vi såg en tydlig pojkdominans i de flesta klassrummen kan vi inte dra 

slutsatsen att pojkar som grupp är mer pratiga än flickor som grupp, detta problematiserar också 

lärarens arbete för att få en jämnare fördelning. Samtliga lärare var noga med att påpeka att det 

även fanns ”tysta” pojkar som behövde lyftas och som fick stå tillbaka på grund av vissa 

individers dominans över talutrymmet. För att kunna säga med säkerhet att pojkar som grupp 
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skulle vara pratigare än flickor så krävs det en mer omfattande datainsamling. Men lärarnas 

utsagor överensstämmer med senare forskning som påvisar att det i dagens skola mer handlar om 

variationer inom klasser, där eleven som individ är det centrala. I olika klasser finns det olika 

dominansmönster, att det oftast är en mindre grupp elever som dominerar talutrymmet.114  

I denna studie var samtliga lärare som intervjuades och observerades kvinnor. Läraren är inte 

en könsneutral person utan tillhör alltid ett biologiskt och socialt kön. Detta medför att en 

kvinnlig lärare tänker utifrån de normer och värderingar som det innebär att vara kvinna. Läraren 

påverkas, i viss grad omedvetet, om dennes arv och egna föreställningar kring genus. En kvinna 

är en kvinna rent biologiskt sätt men i relation till andra blir hon något mer. På skolan blir hon i 

relation till elever och kollegor en lärare. Men hennes föreställningar är något som sitter djupt 

rotade och som blir en bidragande orsak till hennes handlingssätt.115 I annan forskning som 

bedrivits inom detta område har man kunnat se skillnader i hur manliga och kvinnliga lärare 

interagerar med sina elever.116 Att vi valt att bara utgå från kvinnliga lärare kan vara en brist då ett 

annat urval kan ha gett ett annat resultat. Detta är någonting som vi är medvetna om. Det skulle 

vara intressant att se hur ett annat urval, där även manliga lärare hade inkluderats, hade kunnat 

påverka resultatet. Forskning har även påvisat att ämnet som undervisas också kan påverka 

fördelningen av ordet mellan könen.117 Detta är inte heller något som vi har tittat på i denna 

studie, men som skulle kunna vara en intressant aspekt att bygga vidare på.  

Trots att arbetet med jämlikhet och jämställdhet har funnits i skolan i drygt 50 år så finns det 

fortfarande brister i skolans arbete kring dessa frågor. Skolan är inte jämställd och som denna 

studie, i likhet med tidigare forskning påvisat, är klassrummet fortfarande en arena som 

domineras av pojkarna. Genuskontrakten är i sig föränderligt men arbetet med att förändra 

systemet går långsamt. Mycket på grund av att det sitter så djupt rotat i vårt samhälle. Men genus 

går inte att bortse ifrån då det är en förutsättning för hela samhällets sociala organisation.118 

Återigen kommer vi tillbaka till medvetenheten hos individerna i samhället. Utan den kommer 

det inte att ske någon förändring. Därför är det viktigt att skolan gör eleverna medvetna redan vid 

tidig ålder kring dessa aspekter kring genus och hur det skapas, återskapas och upprätthålls.  

                                                 
114 Öhrn, E (2002), s.10-11 
115 Rubin, G (1975), s.165-167 
116 Se t.ex. Skelton, C, Carrington, B, Francis, B, Hutchings, M, Read, B, Hall, I (2009). Gender ”matters” in 

the primary classroom: pupils´and teachers´perspectives. British Educational Research Journal, volum 35, nr.2, s 

187-204 
117 Karlson, I (2003) 
118 Hirdman, Y (1987) s.196 
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9. Konklusion 

Syftet med denna studie var att se på lärarens uppfattning kring dennes fördelning av det 

gemensamma talutrymmet i klassrummet ur ett genusperspektiv. Huvudresultatet visar att lärarna 

generellt i relativt låg grad var genusmedvetna i sin fördelning av det gemensamma talutrymmet. 

Deras huvudfokus låg istället på eleven som individ och de uppgav att de i sin fördelning utgick 

från individens specifika behov framför socialt kön. Detta kan, enligt oss, problematiseras 

eftersom läraren alltid har en uppfattning om vilka egenskaper som förknippas med det 

biologiska könet och kan riskera att tillskriva eleverna egenskaper som de eventuellt inte besitter. 

Både läraren och eleverna har förställningar kring genus med sig till skolan som påverkar deras 

handlande. Ett reflekterande tankesätt är en förutsättning för att bryta mot traditionella 

könsmönster i vårt samhälle. Skolan som arena är den plats där arbetet kan påbörjas för att på så 

sätt lyfta dessa frågor på en större samhällelig nivå. 

Genom att vi i detta examensarbete byggt vidare på tidigare forskning, samt använt det 

gemensamma talutrymmet som en arena för att undersöka hur genusmedveten läraren är i sin 

fördelning, har detta bidragit till forskningsområdet. Examensarbetet bidrar även med att vi 

undersökt, i en jämförande studie, hur lärarens uppfattningar kring sin fördelning av ordet 

överensstämmer med hur fördelningar bland eleverna faktiskt var. Detta innebär att en bättre 

förståelse erhålles samt att det tydligare visar hur medveten läraren är kring hur stort utrymme 

respektive kön får ta i det gemensamma talutrymmet i klassrummet. Det skulle vara av stort 

intresse att inta ett elevperspektiv för att se hur lärarens genusmedvetenhet påverkar deras syn på 

socialt kön, normer och värderingar. Men detta skulle kräva en mer omfattande 

observationsstudie förslagsvis av mer etnografisk karaktär. Den tiden vi hade till vårt förfogande 

tillät dock inte detta.  

Fortsatta studier inom detta ämnesområde skulle kunna behandla vad en större medvetenhet 

kring vad individperspektivet och genusperspektivet kan innebära för eleven. En stor del av 

bedömningen i skolan behandlar hur väl eleven kan kommunicera egna åsikter och detta innebär 

att alla ska ge samma utrymme och möjlighet till detta. I ett mindre jämlikt klassrum förbigås 

denna möjlighet och vissa grupper av elever är de stora förlorarna. Dock kan inget ansvar läggas 

på eleven och vidare forskning bör koncentreras mer kring läraren och dennes profession.  

Det är av vikt att individperspektivet inte ersätter genusperspektivet då det är angeläget att 

förstå att genus är en integrerad del av samhället och något som inte bör behandlas som åtskilt 

från detta. För att få en ökad medvetenhet hos lärarna vad gäller deras arbete och 

genusmedvetenhet behövs en större inblick i klassrummen. Om arbetet i klassrummet försätter 

att bedrivas bakom stängda dörren blir en förändring i lärarnas arbete svårare att uppnå. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Observationsschema 

Observationer: Pojke: Flicka: 

Antal elever     

Räcker upp handen     

      

Talar rakt ut     

      

Tilldelades ordet av läraren     

(räcker ej upp handen)     

Avbryter annan elev (flicka)     

      

Avbryter annan elev (pojke)     

      

Avbryter när läraren     

har ordet     

Läraren avbryter elev som talar      

rakt ut     

Klassrumsaktivitet:     
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor:  

- Hur ser elevgruppen ut?  

- Hur många år har Du arbetat?  

- Hur länge har Du undervisat dessa elever?  

 

Tematiska frågor: 

 Tema 1: Fördelningen 

- Vilka upplever Du pratar mest i klassrummet? 

- Uppmuntrar Du eleverna att själva utjämna talutrymmet i klassrummet? 

- Finns det tillfällen då flickor respektive pojkar talar mer eller mindre? 

       - Hur bemöter Du de elever som tar talutrymme utan din tillåtelse? 

 Tema 2: Lärarens arbete och strategier 

- På vilket sätt upplever Du att interaktion påverkar elevernas utveckling? 

- Upplever Du att pojkar och flickor får ta lika mycket plats i det gemensamma 

talutrymmet under din undervisning? Kan du exemplifiera? 

- Hur arbetar Du för att kontrollera att alla elever får lika stort tal utrymme i 

klassrummet?  

- Vilka faktorer (tid, kunskapsnivå hos eleverna, ämne, kön osv.) påverkar din fördelning 

av talutrymmet? 

- Hur resonerar Du när Du fördelar ordet till eleverna i klassrummet? 

 Tema 3: Genus 

- Vad tänker du på när du hör ordet genus? 

- Uppfattar Du att det förekommer några könsroller i klassrummet, i så fall vilka?  

- Händer det att elever påkallar skillnader i din fördelningen av talutrymmet, i så fall hur 

agerar du då? 

 

Avslutning: 

-Vill Du tillägga eller utveckla någonting mer? 
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Bilaga 3: Missivbrev 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som nu läser sista termin på lärarprogrammet på Uppsala universitet. 

Vi håller nu på med att skriva vårt examensarbete i utbildningsvetenskap. Till detta arbete 

behöver vi samla in data genom att observera skolklasser. Vårt arbete kommer att handla om 

talutrymmet i klassrummet med fokus på lärarens arbete. 

Vi kommer att genomföra en av dessa observationer i ert barns klassrum och behöver då ert 

tillåtande. Barnens identitet kommer inte att nämnas i arbetet, vi kommer inte heller att samla in 

några uppgifter gällande barnen i klassen. Det vi kommer bara att fokusera på är barnens aktivitet 

i klassrummet under ett lektionspass. 

Om ni inte vill att ert barn skall delta i studien eller har funderingar så var vänlig och kontakta 

oss via mail eller ert barns klassföreståndare. 

 

 

Med vänliga hälsningar! 

Marcus Vibäck & Linda Ring 
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marcus.wiback.3819@student.uu.se 

linda.ring.2616@student.uu.se 

 

Handledare för arbetet: 

Guadalupe Francia 
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