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Abstract 

 

 Which gender dominates the Swedish classroom? 

- Classroom interaction of a gender perspective in Swedish subject  

 

This study aims to investigate classroom interaction from a gender perspective in Swedish subject in 

grade 5. The purpose of the study is to investigate if gender structures exist in the classroom of Swedish 

subject. Here you also include a study of the distribution of speech space and if the case is - such that 

there exist power structures - what problems these power structures involve and how these affect 

teachers. I used both qualitative and quantitative interventions combined together as a method for best 

effect when the methods intertwine. Four descriptive research questions have been formulated to be 

studied in this study. The main theory utilization in the study is the socio-cultural perspective, gender 

theory, power perspective and the double hidden curriculum. The quantitative methods consisted an app 

called Gendertimer. The Gendertimer calculates the space each gender takes, which results in how the 

speech space in the classroom is distributed. The qualitative methods I used in this study was 4 

classroom observations and four teacher interviews in two different schools, geographically located 

south of Stockholm. The Gendertimer was used during all four observation sessions. The first two 

lessons in Swedish subject that were observed were teacher-led, while the remaining two were student-

led conversations in small groups. The results showed that the majority of the four observation cases 

were dominated by the boys in the classrooms. During three observation cases, the boys dominated and 

during one observation the girls dominated. In conjunction with the observation cases and the 

percentage that was shown, I linked to, among other, Einarsson and Hultman's study (1984) about the 

so-called two-thirds rule. The rule is that the teacher takes approximately 2/3 of the total speaking in the 

classroom while the remaining 1/3 is given to the students. Within the students, the male gender takes 

about 2/3 of the speaking time and the remaining 1/3 is given to the female gender. That rule can be 

linked to this study.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Det svenska klassrummet speglar samhället så som samhället speglar det svenska klassrummet.  

Detta återspeglar verkligheten och går således åt båda riktningar. Det som försiggår i klassrummet 

fungerar som reflekterande glasskivor; upplever lärare en allmän problematik i klassrummet existerar 

förmodligen en likartad problematik ute i samhället. Vinklar man denna förklaring kan denna spegling 

förstås som att om man vill förändra samhället bör förändringen till att börja med äga rum i klassrummet 

för att den skall kunna gå igenom i samhället.  

 

Den svenska läroplanen har sedan många år tillbaka bemärkt att det ena könet tar mer plats i 

klassrummet än det andra. Detta framkommer i Nina Eliassons studie från 2016 där resultatet visar att 

pojkar tar mer plats i klassrummet än flickor. Detta är således ingen nyhet i skolans värld. Det är 

emellertid intressant hur detta uppmärksammas som en problematik i många skolor och även ses som ett 

samhällsproblem men att det ännu inte konstruerats en varaktig lösning åt problematiken. 

 

”Läraren ska verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen” 

 (Skolverket, 2016, s.15). 

 

Ovanstående hänvisning är enligt läroplanen (2016) en demokratisk princip för lärare att arbeta utifrån. 

Den stora frågan är om denna princip verkligen fullföljs? Hur fördelas egentligen talutrymmet i ett 

svenskklassrum bland femteklassare?  Tar könen lika mycket plats i klassrummet? Hur bör lärare verka 

för att flickor och pojkar ska ha ett lika stort inflytande i undervisningen?  

 

Maktstrukturer är ett centralt begrepp i denna studie. Existerar maktstrukturerna idag, året 2017? Hur 

beskriver svensklärare maktstrukturer i klassrummet? Hur kan detta förklaras ur ett genusperspektiv?  

 

Detta är en problematik som uppmärksammas inom alla skolämnen; inte enbart i svenskämnet. Jag 

finner denna problematik särskilt relevant att undersöka i svenskämnet då det svenska språket är rikets 

språk och det obligatoriska språk som alla elever bör kunna tala i skolan. Eleverna är mest vana och 

bekväma vid det svenska språket i både tal och skrift i skolan. Eleverna inte behöver tänka på vad de ska 

säga eller när de ska säga något – det svenska språket talas självverkande.  
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1.2 Skolverkets kvalitetshjul 

 

Skolverket redogör för ett s.k. kvalitetshjul (en kvalitetscirkel) som lärare kan använda för att 

systematiskt bearbeta jämställdheten i sin undervisning. Kvalitetshjulet kan användas till att bearbeta 

talutrymmet i klassrummet (Skolverket, 2017). Kvalitetshjulet består av följande steg; 

 

 

Källa: https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/jamstalldhet 

 

1. Följa upp och kartlägga - Hur blev det på detta vis?  

2. Analysera – Förståelse för utvecklingsbehov. Var är vi nu? 

3. Planera – Var ska vi? Vilka har mål utvecklingsarbetet?  

4. Genomföra – Hur gör vi? Jämställdhetsarbetet går därefter i en cirkel; därav namnet kvalitetshjul.  

1.3 Pedagogiska metoder 

 

Utifrån egna erfarenheter från tidigare praktiker och vikariatarbeten i skolor används diverse 

pedagogiska metoder för att skapa en jämn talfördelning mellan könen i klassrummen. Tre klassiker är 

flickor som ”hjälpfröknar”, könssegregerade grupper och den s.k. stickmetoden/ glasspinnemetoden. 

Svaleryd (2003) skriver att flickor används som ett arbetsverktyg i klassrummet i form av ett motstånd 

för att tysta ner pratiga pojkar vilket inte alls är en bra metod då den inte främjar jämställdheten. Flickor 

blir ovetandes ”hjälpfröknar” i många fall. Läraren sätter en flicka mellan två pojkar när målet är att få 

pojkarna att sluta prata. Flickor blir alltså ”bärare av ett pedagogiskt problem” (Svaleryd, 2003, s.21).   

 

Könssegregerade grupper används när pojkar tar den större delen av talutrymmet och det flickors 

talutrymme blir begränsat. Lärare argumenterar att flickor ”vågar tala mer” om de är i grupp med 

samma kön. När det gäller stickmetoden/glasspinnemetoden används stickor/glasspinnar med elevernas 

namn på som sätts i en burk. Under en diskussion drar läraren upp en sticka och det namn som står på 

stickan får svara. Detta gör att ”tysta” elever kommer till tals; de som vanligtvis inte skulle räckt upp 

handen.  Läraren kan med denna metod förhindra att det ena könet dominerar i helklassdiskussioner.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att ur ett genusperspektiv undersöka om det förekommer maktstrukturer i 

svenskämnets klassrum. Här i ingår även en undersökning av fördelning av talutrymme och om fallet är 

så att det existerar maktstrukturer - vilka problem dessa maktstrukturer för med sig och hur dessa 

påverkar lärare.  

 

Fyra beskrivande forskningsfrågor har formulerats för att undersökas närmare i denna studie. 

 

 Hur beskriver svensklärare maktstrukturer i klassrummet? Existerar sådana? 

 Hur upplever svensklärare i årskurs 5 fördelning av talutrymme i svenskämnets lektioner? 

 Hur mycket plats tar respektive kön i klassrummet utifrån Gendertimern? 

 Vad är svensklärares lösning på ojämn talfördelning?  
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3. Teorianknytning 

 

De teoretiska utgångspunkterna som är centrala för denna studie är kön, makt och interaktion. 

Teorianknytningen är ansluten till det sociokulturella perspektivet, den dubbla dolda läroplanen, 

genusteorin och slutligen maktperspektivet.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv  

 

Människan inhämtar nya kunskaper varje dag. Detta är en pågående process från den minut vi föds. Vi 

kan aldrig sluta inhämta kunskap. Det sociokulturella perspektivet på lärande syftar till att människan 

inhämtar kunskap hela tiden genom att befinna sig i sociala sammanhang. Av den anledningen blir dessa 

sociala sammanhang väldigt betydelsefulla i människans liv.  

 

Säljö (2005) skriver i skriften Lärande i praktiken; ett sociokulturellt perspektiv att det som menas med 

sociokulturell är alltså steg 2 i processen gällande hur människor tänker och agerar. Att reflektera över 

hur människor tänker och agerar är steg 1. Steg 2 är en analys av beskrivningen av hur människor tänker 

och agerar. I steg 2 analyseras progression, lärande och återskapande av kunskaper och förmågor vilket 

är det som författaren till följd menar med sociokulturell (Säljo, 2005, s.17).   

 

Det sociokulturella perspektivet sätter fokus på hur människor dedicerar sig och hur människor formas 

av sitt deltagande i sociala sammanhang. Interaktionen mellan individen och grupper är väsentlig inom 

detta perspektiv. Vad kan en människa åstadkomma tillsammans med andra i grupp? Vad kan en 

människa åstadkomma självmant är en fråga (Säljo, 2005, s.18).  

3.2 Den dubbla dolda läroplanen 

 

Forskaren Jan Einarsson och projektledaren Tor G. Hultman redogör i sin skrift ”God morgon pojkar 

och flickor” från 1984 i kapitel 11 om ”Den dubbla dolda läroplanen”. Somliga skolforskare har 

kommit fram till olika grenar som förekommer i grundskolor inom utbildningsväsendet som Einarsson 

och Hultman lyfter fram. Det handlar bland annat om teorier om skolan och teorier om samhället. När 

det gäller grundskolan är skolforskare överens om att skolan ansvarar för att ge eleverna en social 

undervisning och utbildning. Fokus i denna sociala utbildning sätts först och främst på hur eleverna 

individuellt presterar i skolan, överseende för individuella prestationer och frivillig lydnad dold av en 

arbetsledning. Denna sociala utbildning uppmanar alltså inte elever till att exempelvis arbeta 
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tillsammans med andra elever (samarbeta) eller att elever i allmänhet får vara med och bestämma hur 

planeringen ser ut i undervisningen eller utbildningen. De elever som inhämtar kunskap av denna 

sociala utbildning och som utbildningen kan tyckas vara till för är de elever som kommer från ”högre” 

samhällsklasser (Einarsson & Hultman, 1984, s.228).  

 

Den dolda läroplanen menar Einarsson och Hultman framställs som en läroplan som ger ”övning i 

tålamod” (Einarsson & Hultman, 1984, s.228). Den innefattar således ett flertal krav på eleverna i 

grundskolan som exempelvis att; 

 

 kunna arbeta självständigt 

 kunna vara observant  

 kunna ha tålamod 

 kunna hålla tillbaka sina egna erfarenheter 

 kunna stå under lärarnas områdeskännedom. Läraren har auktoritet. 

 

Dessa krav står alltså som grund för den sociala utbildningen. Denna läroplan är dold och behöver 

nödvändigtvis vara dold enligt författarna med tanke på att den inte är ense med den öppna läroplanen 

som alla kan ta del av. Den läroplanen kallas för den öppna läroplanen (Einarsson & Hultman, 1984, 

s.230).  

 

”En del lärare och föräldrar uppfattar nog den dolda läroplanen som den riktiga och den öppna som ”snömos” och ”poesi” 

(Einarsson & Hultman, 1984, s.230). 

 

En fråga som Einarsson och Hultman fann särskilt intressant var frågan om den dolda läroplanen med 

sin sociala utbildning hade samma förhållningskrav för både könen. Efter studiens resultat kunde 

författarna besvara den stora frågan med ett nej. Den dolda läroplanen ger enligt författarna inte samma 

tillgångar och kapaciteter till flickor och pojkar. Den visar och gör skillnad mellan könen. Den dolda 

läroplanen lägger olika krav på elever beroende på elevens könstillhörighet (Einarsson & Hultman, 

1984, s.230). Det manliga könet tar den större delen av uppmärksamheten i klassrummet medan det 

kvinnliga könet står mer passiva. Dessa olika uppföranden av könen är resultatet av vuxnas 

handlingssätt ute i samhället skriver författarna (Einarsson & Hultman, 1984, s.231).  
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Den dubbla dolda läroplanen 

 

I och med existensen av den dolda läroplanen finns ytterligare en läroplan som är dold. Det finns alltså 

två läroplaner med olika krav för både könen. En samling gäller regler för tjejer och en annan samling 

av regler gäller för pojkar. Detta är det som kallas för den dubbla dolda läroplanen. Den öppna 

läroplanen förespråkar om jämställdhet medan den dubbla dolda förespråkar det motsatta. Teorin som 

förklarar detta enligt författarna är alltså att den dolda läroplanen är själva grundtanken att makthavarna 

i samhället försöker och har som vilja att kvarhålla den befintliga maktfördelningen. På så vis vill det 

manliga könet vara makthavarna utan att det kvinnliga könet blir ett störande objekt för dem (Einarsson 

& Hultman, 1984, s.231).  

3.3 Genusteori  

 

Vad är genus? Vad innebär egentligen ett genussystem?  

 

Yvonne Hirdman, kvinnoforskare, beskriver genussystemets två huvudsakliga logiker som isär hållning 

av kön och skapandet av det manliga som norm i sin artikel Genussystemet - reflexioner kring kvinnors 

sociala underordning (1988). Vilka är systemets grundprinciper? Jo, dikotomi och hierarki. Manligt och 

kvinnligt ses som olika. Vi föds som ett blankt papper. Vi skapar genus och kön. Ena könet ses som 

bättre än det andra. Genusteorin handlar i princip om hur det kvinnliga könet rent universellt har en 

undre social dignitet än det manliga könet. Teorin godtar således inga naturvetenskapliga (eller 

naturgivna) motiv på frågan (Hirdman, 1988, s.49). 

 

Det finns ingen specifik teori om ett genussystem enligt Hirdman. Det handlar inte om en underordning 

eller att kvinnan är underordnad mannen på något vis utan genussystemet som ett begrepp fokuserar på 

att klargöra könens skilda förhållanden Genussystemet fungerar som en ordningsstruktur av bägge 

könen(Hirdman, 1988, s.49).  

 

Genussystemet har två logiker; två basis som tidigare nämnt; 1, dikotomi och 2, hierarki.  Dikotomins 

grundregel går ut på att hålla kvar det som ”tillhör” det manliga könet som manligt och det som ”tillhör” 

det kvinnliga könet som kvinnligt. Dessa bör med andra ord inte förväxlas. Hierarkins grundregel är att 

det manliga könet är idealet. Den är normen. Människan är mannen. De människor som ”räknas” är de 

maskulina. Det manliga könet uppgår till att framföras som standarden för hur människan skall vara 

(Hirdman, 1988, s.51). 
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När ett litet barn kommer till världen kommer den inte till en tom värld. Barnet kliver in i en värld fylld 

med kulturella mönster och figurer. Det nyfödda barnet föds in i denna kultur skriver Hirdman. Det 

manliga och kvinnliga skapas, det föds könen inte till. Kvinnor kommer i andra hand genom att de ses 

som ”det andra” könet som historiskt sett har spelat en fåordig roll. Maktrelationen är med andra ord 

”tyst” mellan könen och har av den anledningen en betydelsefull roll för händelseutvecklingen 

(Hirdman, 1988, s.52). 

3.4 Maktaspekter i klassrummet (ur ett maktperspektiv) 

 

I Svaleryds skrift Genuspedagogik (2003) lyfter Svaleryd upp aspekter om makt och maktstrukturer i 

klassrummet under kapitlet Makt. Hon beskriver att maktstrukturer formas tidigt och att makt redan 

börjar utövas från pojkar och flickors lekande i yngre åldrar. Lekandet i sig växlar mellan utövandet av 

makt och kamratanda. Författaren refererar även till Mia Thorell (1998) som hävdar att pojkars 

maktkamp både syns och hörs mer än flickors maktkamp. Flickors maktkamp beskrivs som 

utspekulerad där den knappt är märkbar medan pojkars maktkamp gärna drar till sig uppmärksamhet på 

ytan (Svaleryd, 2003, s.66).   

”Ofta tillskriver och ger vi pedagoger pojkar makt”  

(Svaleryd, 2003, s.66). 

 

Med utgångspunkt i citatet ovan skriver Svaleryd vidare att det är vi pedagoger som omedvetet ger 

pojkar makt. Hon ger exempel på om en flicka kommer gråtandes in i ett klassrum där flickan har blivit 

osams med en pojke så tröstar läraren eller pedagogen flickan och förklarar oftast för henne att pojkar 

kan vara lite ”hårda”. Svaleryd menar att med en sådan typ av tröst och skyddande till pojkars 

handlingar så förmedlar vi pedagoger ett dolt budskap till eleverna som kan liknas med att vi faktiskt, 

medvetet eller icke medvetet - ber flickorna vara medvetna om att inte bli osams med pojkar för att det 

då kan sluta illa och hela situationen slutar med att det är flickorna som blir ledsna. Författaren menar att 

om vi pedagoger aldrig låter flickorna få konfrontera pojkarna i både lek och i undervisning så följer 

inga demokratiska inslag i värdegrundsprincipen (Svaleryd, 2003, s.66).   

 

Svaleryd beskriver även att pojkars lek i skolan och hemmet är livliga, springandes och tävlingsinriktade 

lekar. I klassrummet är majoriteten av pojkarna högröstade och aktiva. Detta gör att de fångar lärarens 

uppmärksamhet väldigt ofta och läraren ger dem mycket av sin tid för att exempelvis tysta ner dem. 

Svaleryd menar att uppmärksamheten de får från läraren inte går åt den positiva riktningen alla gånger 

utan snarare åt det raka motsatta håll; den negativa riktningen. Med den negativa riktningen menas att 
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uppmärksamheten består till mesta dels av tillrättavisningar, befallningar och irritation från lärarens sida 

(Svaleryd, 2003, s.17).   

 

Vidare skriver Svaleryd att det manliga könet i allmänhet får mer hjälp av läraren i skolan. Författaren 

menar även att av egen erfarenhet beskriver många lärare att de inte vad pojkar är kapabla till om de inte 

får som de vill då de är så pass rörliga till skillnad från tjejerna. Dessa förväntningar på pojkars 

beteenden i klassrummet ger till resultat att läraren redan är beredd på att pojkar till exempel rör på sig 

en hel del och går fram och tillbaka i klassrummet. På så vis ger läraren mer eller mindre ett tillstånd till 

pojkarna att bryta mot reglerna som för övrigt redan gäller för flickorna. Detta beteende i klassrummet 

förväntar sig lärare dock inte av flickorna vilket ger till följd ett skapande av ett regelsystem som 

innefattar olika regler för vardera kön. Detta regelsystem ger omedvetandet ett tillstånd till pojkar att 

vara huvudaktören i klassrummet (Svaleryd, 2003, s.18).   

 

När en del skolpersonal uppfyller pojkars behov ögonblickligen - när de ber om något - för att de rent 

reflexartat och undermedvetet är ”rädda” för pojkars impulsiva handlingar ger de pojkar ett tecken som 

tillkännager att de har makt; pojkarna får ju som de vill. Denna förklaring är hänvisad till Yvonne 

Hirdmans genuskontrakt (2001). När pojkarna får som de vill och får det signalerat från skolpersonal att 

de har makt bevaras genuskontraktet. Genuskontraktet går rent generellt ut på att det manliga könet ges 

mer makt än det kvinnliga könet. I och med att det manliga könet ges mer makt har de även mer makt 

än det kvinnliga könet. När skolpersonal uppfyller pojkars behov omedelbart läggs flickor automatisk åt 

sidan vilket visar flickor (medvetet eller icke-medvetet) att de inte är lika viktiga som pojkar då pojkar 

får som de vill så fort de ber om något eller vad situationen nu kan innebära (Svaleryd, 2003, s.19).   

Svaleryd refererar även till Einarsson och Hultmans undersökning (1984) som bland annat visat att 

pojkar som anses vara ”duktiga” sticker ut i klassrummet då de ges mer uppmärksamhet än resterande 

pojkar i klassen medan de flickor som anses vara ”duktiga” får över huvud taget minst uppmärksamhet i 

ett klassrum (Svaleryd, 2003, s.21-22).   

4. Tidigare forskning  

Den tidigare forskningen som satts in i vetenskaplig kontext och som är relevant för denna studie är 

undersökt av Inga Wernersson, Jan Einarsson, Gunilla Molloy, Johan Liljestrand och Nina Eliasson. 

4.1 Inga Wernerssons studie  

I Inga Wernerssons skrift ”Genusperspektiv på pedagogik” från 2006 refererar Wernersson till en gren 

inom pedagogisk forskning där genusperspektivet syns allra klarast; nämligen undervisning och fostrans 
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sociala inramning (Wernersson, 2006, s.38). Inom denna gren sätts fokus på klassrumsinteraktion som 

även är en central utgångspunkt i denna studie. Utöver klassrumsinteraktion undersöks även hur 

konstruktion av kön och genus visar sig i klassrummet. Klassrummet används som ett forskningsobjekt; 

en social situation och en fysisk miljö. Klassrummet är till för alla elever, oavsett kön. Pojkar och 

flickor spenderar en stor del av sitt liv i ett klassrum. Det som sker i ett klassrum behöver inte vara något 

som könen planerar i förväg utan oftast sker det som händer relativt naturligt och som en ”vana” för 

många elever. Många elever kommer till klassrummet på morgonen med det beteende de är uppfostrade 

vid och tar för sig så som de är vana vid att göra hemma.   

 

Pedagogisk forskning inom genus sätter fokus på de ”oplanerade i klassrummet”.  Det oplanerade 

klassrummet innebär att det som händer i klassrummet utanför undervisningen står utanför lärarens 

undervisningsplan och lärarens planering. Det kan exempelvis vara beteenden som eleverna har med sig 

som läraren inte kan styra och ställa i förväg (Wernersson, 2006, s.38-39). Det kan vara beteenden de 

hämtar med sig hemifrån. Här kan man vidare diskutera frågor om vilket kön som tar för sig mest i 

klassrummet, vilken kön som dominerar i klassrummet, hur talutrymmet fördelas i klassrummet och hur 

maktstrukturerna visar sig i klassrummet. Inom denna gren av pedagogisk forskning diskuteras 

begreppet jämställdhet.  Hur jämställt är det mellan pojkar och flickor i klassrummet?  

 

Wernersson skriver att fokus kan sättas på en rad olika saker beroende på vad det är som specifikt vill 

undersökas närmare när det gäller klassrumsinteraktion. Förutom att fokusera på talutrymme och 

maktstrukturer går det även lika bra att undersöka hur lärarna behandlar respektive kön och hur eleverna 

står i relation till varandra (Wernersson, 2006, s.40). 

 

Wernersson står för Sveriges första undersökning av klassrumsinteraktion i svensk skola (1977). 

Läroplanen som fanns till grund för undersökningen var Lgr69 (Läroplan för grundskolan 1969). En 

grundprincip och ett mål i denna läroplan var att motarbeta könsroller i klassrummet och i skolan. 

Wernersson studie gick ut på att undersöka hur och i vilken utsträckning denna grundprincip och 

målsättning bearbetades och verkställdes i skolan. Resultatet som studien visade var att skolan och 

lärarna/pedagogerna inte levde upp till grundprincipen där respektive kön skulle behandlas lika och där 

det skulle arbetas för att motverka framträdandet av könsroller. Det manliga könet behandlades inte på 

samma sätt som det kvinnliga könet. Det fanns en skillnad på hur lärare behandlade respektive kön. 

Pojkarna tog mer plats i klassrummet; till följd av detta tillgavs de även mer uppmärksamhet av lärarna 

än vad flickorna tillgavs (Wernersson, 2006, s.41). 
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Under rubriken ”De tysta flickorna” skriver Wernersson om språkvetarna Einarsson och Hultman och 

om en av deras studier som uppmärksammade språket där fokus sattes på hur lärare talade i samverkan 

med eleverna i respektive kön. Slutsatsen de kom fram till var att det kvinnliga könets talutrymme var 

begränsat i klassrummet. Läraren nyttjade ungefär 2/3 av den totala lektionstiden vilket gav som resultat 

att tiden som var kvar för eleverna att prata stod pojkarna till svars för då de tog över tiden efter läraren 

med 2/3 delar.  Studien med språket i fokus visade även att lärare lämpar sin röst efter det kön hon talar 

med. I detta fall, en mer dämpad röst som talades till flickor än till pojkar (Wernersson, 2006, s.41). 

 

Studier i överlag har enligt Wernersson de senaste 30-åren visat flera likartade resultat. Slutsatserna har 

varit att det manliga könet tillges mer uppmärksamhet i klassrummet än det kvinnliga. Slutsatser som 

uppkom som resultat under 70-talet är en problematik som existerar än idag (Wernersson, 2006, s.43). 

4.2 Einarsson och Hultmans studier  

 

Forskaren Jan Einarsson och projektledaren Tor G. Hultman skriver i sin skrift ”God morgon pojkar och 

flickor” från 1984 om sin del av ett större projekt där de har fått behandla området Språk och kön och 

därmed uppmärksamma den problematik som skolan upplever i och med detta. Einarsson undersökte ett 

flertal klassrum för att ta reda på hur språk och kön kopplas samman och hur det visar sig i olika 

klassrum. I kapitel två skriver Einarsson under rubriken ”Vem talar mest?” att kvinnor talar mindre än 

män i allmänna och offentliga situationer. Einarsson refererar även till en undersökning av Thelander 

(1979, s.54) där man undersökte talutrymmet i ett samtal i en grupp om 4 personer tillsammans med en 

person som påbörjade samtalet. Efter det kom ytterligare en person in, denna gång en främmande person 

som skulle vara med i samtalet. Resultaten visade att innan den främmande personen kom in i samtalet, 

tog det manliga könet mest plats i samtalet och talade ungefär 111 % av samtalet. Det kvinnliga könet 

fyllde däremot inte sitt beräknade tal rum utan talade endast 75 % av sin tid. När den främmande 

personen väl kom in i samtalet visade det sig nu andra resultat. Det manliga könet tog plötsligen för sig 

ännu mer och talade mer än tidigare. Männen talade ungefär 127 % av sitt talrum och kvinnornas 

resultat sänktes från 75 % till 67 %. Denna undersökning visar väldigt tydligt hur det manliga könet tar 

mer plats i samtal när de befinner sig i offentliga situationer som exempelvis i samtal där kvinnor även 

är med (Einarsson & Hultman, 1984, s.32-33).  

 

Vidare skriver Hultman i kapitel 5 under rubriken som behandlar samtalsanalys att denna sorts analys är 

en inriktning i språkforskningen. I denna sorts analys sätts fokus på hur repliker byter av varandra i ett 

samtal om 2-3 personer och även vilka ordningar och regler som gäller för turtagning. Det finns en 
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skillnad på privata samtal och offentliga samtal. I privata samtal talas det oftast klart fram till punkt och 

sedan byts av med personen som ingår i samtalet. I offentliga samtal som exempelvis ett möte fungerar 

samtalet som så att turtagningen görs av den som ”bestämmer” ordningen; i detta fall en ordförande. 

Samtalsanalysen är användbar för de som vill undersöka hur maktrelationer fungerar emellan 

människor. Oftast är vi människor omedvetna om de regler som är uppsatta i olika typer av samtal då 

samtalsreglerna för många kommer väldigt ”naturligt” utan att de egentligen tänker på det som faktiskt 

försiggår i samtalet (Einarsson & Hultman, 1984, s.68-69).  

 

Hultman beskriver samtalsanalysen som att många kvinnor inte alls är medvetna om hur ofta män 

faktiskt avbryter dem plötsligen mitt under en konversation. Denna oskrivna regel gör det helt 

acceptabelt för det manliga könet att lägga sig i kvinnors samtal och därmed avbryta samtalet för att de 

själva ska få yttra sig. När det kommer till samtalsanalys i klassrummet lyfter Hultman upp 

undersökningen som Einarsson och han utförde. De undersökte och analyserade bland annat upp det 

offentliga och öppna samtalet i klassrummet. Fokus sattes på förhållandet mellan både könen (Einarsson 

& Hultman, 1984, s.69-70). 

 

Gällande talaktiviteten skriver Hultman att läraren som undervisar styr ordningen i klassrummet, har 

ordet och talar mest under lektionerna. Hultman lyfter upp tvåtredjedelsregeln som behandlar fördelning 

av taltiden i klassrummet. Tvåtredjedelsregeln avser att läraren talar ungefär två tredjedelar av det totala 

”talandet” av öppna/ offentliga samtal under en enda lektion. Med hjälp av tidigare undersökningar samt 

dess resultat genomförda av Einarsson och Hultman skriver Hultman att de varit kapabla till att utbreda 

tvåtredjedelsregeln för att den även ska kunna beröra fördelningen mellan flickor och pojkar i 

klassrummet. Hultman ger även ett referat till en dansk studie vid benämning ”Skolesprogsprojekt” 

(1979) som ett stöd för denna utvidgning. Den slutsats som tagits med grund i tvåtredjedelsregeln som 

därmed har fungerat som ett stöd för den framförda omständigheten av Einarsson och Hultman är 

följande: det utrymme som resterar (1/3) efter lärarnas 2/3 fördelas omedvetet genom att 2/3 hamnar hos 

pojkarna medan endast 1/3 taltid hamnar hos flickorna (Einarsson & Hultman, 1984, s.82). 

 

 

 

Källa: http://docplayer.se/3468-G-o-dmorg-on-po-j-kar-o-ch-fl-i-ckor.html 
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Hultman och Einarsson undersökte även replikväxlingar i en klass i årskurs 5 där de räknade antal ord 

som flickorna och pojkarna talade under en lektion. Efter ett flertal klassrumsobservationer i fyra olika 

ämnen, där ett av ämnena var svenska drar de slutsatsen om att pojkarna yttrar sig mer än flickorna 

under lektionerna. Pojkarna benämner fler ord än tjejerna. Under totalt fyra lektioner i svenska tog 

pojkarna mer plats under lektionerna än tjejerna. Pojkarna yttrade sig oftare än tjejerna. Klassen som 

undersöks består av totalt tolv flickor och elva pojkar. Till skillnad från ämnena matematik, engelska 

och samhällskunskap tar tjejerna första steget för att tala under engelska och svenska lektionerna. 

Pojkarna i klassen ingår följaktligen i fler replikväxlingar än flickorna. Pojkarna medverkar totalt 55 % 

av lektionen medan flickorna medverkar i 45 % av lektionen (Einarsson & Hultman, 1984, s.180-182). 

4.3 Gunilla Molloys studier  

 

Lärarutbildaren och docenten i svenska, Gunilla Molloy, skriver i sin skrift Skolämnet svenska – en 

kritisk ämnesdidaktik (2007) om sin syn på kontrasten mellan lärarens kunskapsuppdrag och 

demokratiuppdrag. Hon beskriver glappet mellan dessa två uppdrag som en egen syn som hon har döpt 

till ”den dubbla blicken”. Hon skriver att sambandet mellan de både uppdragen är något som bör 

behandlas ur ett helhetsperspektiv istället för att läraruppdragen ska diskuteras och redogöras var för sig 

(Molloy, 2007, s.29).  

 

Vidare skriver Molloy att flickors röster inte hörs i samma utsträckning som pojkars i klassrummet även 

fast tjejer presterar bättre – och visar dessutom bättre resultat än pojkar på prov. Molloy refererar bland 

annat till en dansk forskare vid namn Birte Sören som i sin undersökning kom fram till att de elever som 

framträdde starkast i klassrummet då de mer än ofta tog till orda rakt ut bestod av det manliga könet. 

Molloy skriver även att idén om hur både könen ”bör” bete sig är vanlig bland lärare. Pojkar beter sig på 

ett sätt och flickor på ett annat - könen beter sig följaktligen inte likadant. Detta bidrar till en praxis-

teori enligt Molloy; både könen konstrueras och rekonstrueras i interaktion mellan människor. Könens 

uppfattade mening förändras på så vis även med tiden. Denna praxis-teori diskuteras inte i skolan. Inte 

heller lyfts det fram aspekter som orsakar dessa menar Molloy. Många lärare finner istället att könens 

sätt att vara är medfödda karaktärsdrag så som pojkars egenskap att ta mer plats och prata mer än flickor 

(Molloy, 2007, s.50-51). 

 

I hennes skrift Svenskämnets roll – Om didaktik, demokrati och critical literacy (2017) skriver Molloy i 

kapitel 4 under rubriken Makt att makt är något omfattande i klassrummet. Makt visar sig tydligt i 

klassrummet. Det är något som inte går att förbise i ett klassrum; det är oundvikligt. Makt i ett klassrum 
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är något som eleverna är medvetna om. Detta gäller de elever som erhåller makten men även de elever 

som står utan makten. Makt i klassrummet visar sig enligt författaren genom de elever som tar plats och 

äger talutrymmet.  Kultur ligger bakom dessa maktförhållanden. Molloy lyfter vikten av 

klassrumskultur och att det som ligger bakom denna kultur är språkbruk och maktrelationer mellan 

eleverna. Det som spelar en betydelsefull roll är att veta vilken elev det är som yttrar sig, vad samtalet 

handlar om, på vilket sätt (och hur) yttrandet visar sig, sägs och slutligen vilken elev det är som kan 

avbryta och tysta ner de andra eleverna (Molloy, 2017, s.49).  

 

I skriften Godmorgon Fröken – Ett samtal om makt, kön och lärarprofessionalism (1992) skriver 

Molloy i kapitel 5 under rubriken Aktiva pojkar och passiva flickor att många lärare fortfarande lever 

kvar i Aristoteles tid och dess tanketraditioner då de resonerar och hävdar att pojkar i överlag är aktiva 

och flickor passiva i klassrummet. Molloy beskriver det som att dessa lärare ser detta som om det vore 

några naturliga och nedärvda egenskaper. Om vi som lärare resonerar och argumenterar på detta vis för 

vi omedvetet in dessa tanketraditioner in i skolans värld och främst i våra klassrum menar Molloy 

(Molloy, 1992 s.71). Molloy skriver att det givetvis händer att pojkar är aktiva och flickor passiva men 

att vi som lärare inte kan dra en sådan typ av slutsats. Vi kan inte dra alla pojkar eller alla flickor över en 

kam. Det finns pojkar som är passiva och det finns flickor som är aktiva. Tanken från Aristoteles om att 

det är det manliga könet som vidmakthåller normen skriver Molloy är något som både lärare men även 

elever håller med om. Sedan finns även de lärare som säger emot detta och menar att de behandlar alla 

sina elever likadant oavsett vilket kön de tillhör vilket Molloy besvarar att om de tänker på detta vis 

utgår de oftast från en norm (Molloy, 1992 s.72). 

 

”Klass och kön är nämligen inte något som vi gör, utan något som vi är”  

(Molloy, 1992 s.35). 

 

I och med hänvisningen ovan skriver Molloy att det vi människor är uttrycker vi således inget tvivel 

om. Varför? Jo. för att vi sätter det i kategorin ”normalt”. Det som människan anser vara ”normalt” 

betvivlas inte. Med tanke på att vi människor tillhör ett kön så bär vi automatiskt på vissa tankar och 

uppfattningar. Dessa tankar och idéer innefattar på så vis vad vi är och inte är. Detta menar Molloy ser 

vi människor som en förnedrande reflexion (Molloy, 1992 s.35). 

 

I artikeln ”Men killarna är så sura på oss...” – ”Om ett lärorikt försök med varannan-fråge-metoden” i 

skriften Flickor och pojkar av Krut 58 skriver Molloy om sitt försök att försöka ändra på 

klassrumsmönstret genom att se över hur hon fördelar frågor till pojkar respektive flickor i klassen. 
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Resultatet blev att pojkarna tog ungefär 2/3 av tiden när hon ställde frågor och att de svarade på frågor 

rakt ut vilket hon inte brukade ifrågasätta. De brukade avbryta flickorna men det brukade hon inte heller 

ifrågasätta. Molloy beskriver det som att hela klassen i princip såg detta som ”normalt” och att det inte 

alls var konstigt. Molloy började med det s.k. varannan-fråge-metoden som innebar att fördela frågorna 

jämt mellan könen. Ena frågan går till en pojke och andra frågan till en flicka; könen får svara varannan 

gång. Molloy upplevde en osäkerhet i klassrummet i och med den nya metoden. Pojkarna i klassen 

började nu undra varför flickorna fick svara på alla frågor. Hon förklarade givetvis att könen får svara 

varannan gång nu så att det blir rättvis fördelat mellan dem. Detta tyckte de var orättvist då de var vana 

vid att svara på 2/3 av alla frågor och ville ha den dominansen tillbaka. Pojkarna betonade att det inte 

fanns några flickor i klassrummet som fick för lite frågor tidigare. Kort därefter började fler flickor prata 

ut med Molloy och berätta att stämningen inte var så bra längre mellan könen. De förslog att ”ha det 

som förr” då pojkarna blev nu så sura på dem. Pojkarna hade tydligen slutat att prata med tjejerna på 

grund av den nya metoden (Molloy - Dahl och Rut, 1990, s.64-68).  

4.4 Johan Liljestrands studie 

 

Johan Liljestrand skriver i sin doktorsavhandling Klassrummet som diskussionsarena från 2002 under 

rubriken 5.5 Talutrymme och kön under diskussionerna att undersökningar och studier görs inom 

talutrymme mellan könen med anledning av att tjejer framställs som tystare varelser än pojkar. 

Liljestrand refererar till Einarsson och Hultman (1984) som efter flera undersökningar kunde fastslå att 

pojkar pratade mer än flickor i klassrummet och på så vis tog mer av talutrymmet än flickorna i 

klassrummet (Liljestrand, 2002, s.75). Liljestrand har i sin doktorsavhandling bland annat undersökt 

talutrymmet mellan flickor och pojkar i tre olika ämnen. Resultaten har varierat beroende på vilket ämne 

som var aktuellt för den specifika lektionen. Totalt undersöktes 6 klasser.  

 

Till skillnad från Einarsson och Hultmans studie skriver Liljestrand att hans studier och undersökningar 

visar att skillnaden mellan pojkar och flickor inte är så stor. Det är ganska jämt mellan könen. Flickor är 

inte reserverade och blyga som många föreställer sig att de kan vara. Detta menar Liljestrand gäller när 

de eleverna har helklassdiskussioner i klassrummet. 

4.5 Nina Eliassons studie 

 

Nina Eliassons skriver i sin artikel ”Teacher–student interaction in contemporary science classrooms: 

is participation still a question of gender?” från 2016 att pojkar fortfarande år 2016 tar mer plats än 
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flickor i klassrummet. Pojkar syns och hörs mest. Det manliga könet dominerar i klassrummet. 

Talfördelningen är inte jämn mellan könen. I Eliassons studie tillsammans med Sørensen och Karlsson 

videofilmades ett flertals lektioner för att sedan analyseras i efterhand och specifikt ägna sig åt att 

undersöka hur talutrymmet visade sig i klassrummen. Det var en 40 timmars video som handlade om 

cirka 200 ungdomar och 14 lärare. De samtal som forskarna filmade var lärarledda samtal för att det 

skulle bli en sådan rättvis bedömning som möjligt gällande hur talutrymmet såg ut. Forskarna valde att i 

efterhand även titta på vad som tas till orda i och med lärares och elevers interaktion. Kanske har läraren 

en stor roll i och med hur hon talar med vardera kön för att talutrymmet i lärarledda lektioner och 

genomgångar ser ut som de gör. Resultatet på Eliassons studie visade att pojkarna tog mer plats i 

klassrummet men att flickorna hade bättre betyg i naturvetenskap då det var huvudämnet (Skolverket, 

2016).  

 

Eliassons studie, i jämförelse med min studie är bland annat skillnaden på ämnet då svenskämnet står i 

fokus i denna studie. Denna uppsats har i sin undersökning fokus på talutrymmet genom observationer 

och intervjuer för att få en bild över hur talutrymmet fördelas i de klassrum där det är lärarledda 

lektioner respektive gruppsamtals diskussioner.  

 

”The teacher is interrupted several times by two different boys who are both demanding her attention (BtTI). She, on the 

other hand, is trying to get some information about how the group has proceeded with their work (TtAIP, TtBIP). When the 

two boys are shouting out her name, she obviously loses the thread and the boys’ behaviour is therefore coded as Distracting 

or Irrelevant (BtTI)” (Eliasson et al. 2016, s.10). 

 

I sin studie kodar Eliasson olika fraser som hon presenterar från sina observationer vilka är skrivna inom 

parantes. Koderna är skrivna efter olika bokstäver som bland annat står för pojke (boy – b), flicka (girl – 

g), lärare (teacher – t), alla (all – a) och distraherande/oviktigt (distracting/irrelevant – I). På så vis kan 

läsaren på ett effektivt sätt läsa av koderna och hänga med i observationerna som visar vilket av könen 

som avbryter, tar plats eller distraherar läraren i undervisningen. Dessa koder visar även hur 

kommunikationen ser ut mellan könen, mellan lärare och flickor samt mellan lärare och pojkar.  Citatet 

ovan visar genom avkodningen förutom benämningen att det är det manliga könet som distraherar 

läraren och att det är pojkar som pratar rakt ut i klassrummet samtidigt som läraren har sin genomgång 

(Eliasson et al. 2016, s.10). 

 

Genom denna typ av metod kunde data samlas in för Eliasson, Sørensen och Karlsson då de kunde 

räkna alla koder som hade bokstaven b, som stod för boys och på samma sätt en räkning av bokstaven g, 



 

20 

 

som stod för girls. Koder fanns även för vilket kön som pratade med läraren eller pratade rakt ut till hela 

klassen. Koderna var alltså i rangordning efter händelsen.  Resultatet visade att pojkar nyttjar mer av det 

totala tillgängliga interaktionsutrymmet i klassrummet än vad flickorna gjorde. Författarna hänvisar till 

Einarsson och Hultmans studie (1984) om den så kallade två tredjedelsregeln. Lärarna tog ungefär 59.5 

% av taltiden och resterande 40 % fördelades genom att pojkarna tog 23.5 % och flickorna 16.9 % av 

taltiden (Eliasson et al. 2016, s.15). 

 

Vidare skriver författarna att ungefär vid 60 % av alla gånger under observationerna så kommunicerar 

lärarna (visar ingen skillnad på om det är man eller kvinna) med pojkar. Lärarna kommunicerar 

självmant med pojkarna mer än vad de gör med flickorna. De ställer frågor och riktar sig mot pojkarna 

när de väntar på att exempelvis få svar. Inom naturkunskap och naturvetenskapliga ämnen visar denna 

studie att pojkarna har mer tillgång till talutrymmet än vad flickorna har (Eliasson et al. 2016, s.15-16). 

5. Studiens bidrag till forskarfältet  

 

Min studie, till skillnad från exempelvis Nina Eliassons studie är undersökandet av andra klassrum. 

Mina undersökningar är i svenskämnet medan Eliassons är i naturvetenskap. Jag använder mig av 

Gendertimer under observationerna medan Eliasson, Molloy eller Einarsson och Hultman inte gör det.  

6. Metod 

6.1 Kvalitativa och kvantitativa inslag 

 

Denna studie har inslag av både kvalitativa och kvantitativa metoder. I kvalitativa metoder skriver 

Ahrne och Svensson (2015) ingår metoder som observationer, intervjuer och olika former av analyser. 

Författarna skriver att både kvalitativa och kvantitativa metoder handlar om olika tillvägagångssätt för 

att kunna analysera empiri materialet i en studie. Det ska inte behöva vara en ”skarp skiljelinje” mellan 

dessa två metoder menar författarna. Att kunna koppla dem samman och kombinera både kvalitativa och 

kvantitativa metoder är ett väldigt bra tillvägagångssätt för en forskare (Ahrne och Svensson, 2015, s.9).  

 

Med kvantitativ datainsamling ingår siffror och olika former av statistik skriver författarna. Det kan 

liknas en räknemetod i form av ett mätande. Om målet är att komma fram till en summa är en 

kvantitativ datainsamling en bra strategi att bruka (Ahrne och Svensson, 2015, s.10). Gendertimern som 
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används i denna studie mäter antalet gånger flickor respektive pojkar talar vilket är ett kvantitativt 

tillvägagångssätt.  

 

Syftet med studien att ur ett genusperspektiv undersöka om det förekommer maktstrukturer i 

svenskämnets klassrum. Här i ingår en undersökning av fördelning av talutrymme och om fallet är så att 

det existerar maktstrukturer - vilka problem dessa maktstrukturer för med sig och hur dessa påverkar 

lärare. För att få ett svar på mina frågeställningar använder jag mig av både kvalitativa och kvantitativa 

metoder tillsammans då de flätas in i varandra som metoder vilken ger ett mer trovärdig resultat på 

denna studie.  

6.2 Beskrivning/reflektion av analysmetoder 

 

De analysmetoder som ligger till grund för denna studie är deltagande observationer och lärarintervjuer. 

 

6.3 Gendertimer under observationerna 

 

Appen Gendertimer används under klassrumsobservationerna för att få precisa siffror och en precis 

procentuell andel av hur talutrymmet fördelas mellan könen i klassrummet. Appen är väldigt enkel i sig. 

Jag klickar på hur många flickor och pojkar som finns i klassrummet och sedan på en av symbolerna 

som symboliserar det kvinnliga respektive det manliga könet. Användare av appen klickar därefter med 

fingret på antingen en flicka eller en pojke så fort ett av könen pratar i klassrummet. Efter en lektion får 

användaren en klar, tydlig och rättvis bild av hur talutrymmet fördelas mellan könen i de klassrum 

observationerna utförs på. Som användare tillges jag en procentuell andel av hur mycket vardera kön 

talat under den lektionen. Det kvantitativa inslaget i studien är räknandet av de totala rösterna av vardera 

kön i klassrummet som görs i denna app. Genom att utgå ifrån Gendertimern under 

observationstillfällena får jag en relativ generell bild över hur talutrymmet fördelas bland könen i 

klassrummet.  

 

En problematisering av användandet av appen kan vara antalet klickande. Om jag som användare 

klickar 1 gång på den kvinnliga symbolen så registrerar appen det som att 1 flicka talar. Det som appen 

inte räknar är hur länge vardera kön talar. Det kvinnliga könet kan tala väldigt utförligt och nyanserat 

vilket kan ta en längre tid i jämförelse med klickandet av att en pojke talar då man kanske klickar ett 
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flertal gånger när pojkar talar eftersom att de pratar ofta men kortfattat vilket gör att jag behöver klicka 

fler gånger vilket kan ge ett orättvist resultat.  

6.4 Metod: deltagande observationer 

 

De deltagande observationerna som utförs i denna studie har grund i en kvalitativ metod. Det empiriska 

materialet samlas först in genom klassrumsobservationer i ämnet svenska vid 4 olika tillfällen i olika 

klasser och i två olika skolor i årskurs 5. Detta görs för att kunna jämföra klassrummen emellan och för 

att jag som observerar kan skapa mig en mer generell bild av hur det verkligen ser ut i olika klassrum 

för att kunna analysera detta ur ett genusperspektiv. Under totalt 4 observationstillfällen används 

Gendertimern i mobiltelefonen där jag med hjälp av appen mäter hur mycket respektive kön talar och 

tar plats under en lektion. De två första observationstillfällena (klass 5A och 5B) i samband med 

Gendertimern är lärarledda lektioner medan resterande två observationer (klass 5C och 5D) hade 

lektioner där det ingick elevledda gruppsamtal. Dessa två samtal (lärarledda och elevledda samtal) 

jämförs för att se hur mycket vardera kön tar plats vare sig det handlar om lärarledda respektive 

elevledda gruppsamtal. Hur mycket utrymme tar könen? Hur mycket utrymme får könen?  

 

Målet för mig var att redan i början av denna studie inte ta för givet att maktstrukturer, dominans av det 

manliga könet eller ojämn talfördelning existerade i svenskämnets klassrum. Jag ville av den 

anledningen få se situationen med egna ögon för att skapa mig en egen och mer aktuell bild över hur 

talutrymmet såg ut mellan könen idag, år 2017. På grund av tidigare forskning och media hade jag redan 

läst och hört en hel del om situationer i klassrum där det ena könet tar mer plats än det andra och av den 

anledningen ville jag själv gå ut och undersöka detta utförande av 4 observationer i årskurs 5 i två olika 

skolor. Detta blev ett utmärkt och givet kort för att levnadsgöra studien och göra den så aktuell som 

möjligt. 

6.5 Metod: intervjuer 

 

Efter att observationstillfällena ägt rum intervjuades fyra svensklärare. En intervjuguide iordningställdes 

och frågor formulerades. Intervjuguiden består av totalt 8 frågor. Frågorna som ställdes till lärarna under 

intervjuerna var följande; 

 

1. Upplever du som lärare att det finns grupperingar i klassen du undervisar svenskämnet i? Om så 

är fallet, vilka typer av grupperingar existerar?  
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2. Existerar maktstrukturer i ditt klassrum? Om ja, hur beskriver du dessa? 

3. Hur ser relationen ut mellan flickor och pojkar i överlag i svenskämnet? 

4. Upplever du att det ena könen dominerar över det andra i klassrummet? Om ja, beskriv hur du 

upplever denna hierarki. 

5. Vilken kön ger du som svensklärare mest uppmärksamhet till tror du? 

6. Vilket kön pratar mest i klassrummet enligt dig? 

7. Hur ser talfördelningen ut under dina lektioner i svenska? 

8. Vad har du som svensklärare för lösning när talfördelningen är ojämn i ditt klassrum? 

 

 Antalet fyra intervjuer beslutades för att få en bredare bild på hur klassrumsinteraktion kan visa sig för 

olika lärare och för att även jag som undersöker kan få ta del av fler synvinklar än bara ett. Ju fler 

perspektiv och ju fler beskrivningar (och upplevelser) som samlas in av lärarna, desto mer trovärdigt 

resultat visar sig i min studie. Anledningen till varför intervjuerna är i ordning att de äger rum efter 

observationerna är med anledning av att jag hade räknat med att det eventuellt skulle dyka upp frågor 

under observationstillfällena som jag gärna skulle vilja diskutera med den ansvarige läraren under de 

lektionerna som observationerna utförts på. Med andra ord ges en chans under intervjuerna att få svar på 

funderingar och frågor gällande hur lärarna tänkte vid olika situationer under klassrumsobservationerna.  

Intervjusvaren antecknades på dator. Jag ville inte spela in intervjuerna för att jag ville att svaren skulle 

komma så naturligt som möjligt och att lärarna skulle vara bekväma att berätta hur de faktiskt upplevde 

och att intervjun inte skulle kännas tillgjord.  

7. Forskningsetik 

 

I och med insatser av kvalitativa och kvantitativa metoder som underlag i denna studie finns ett krav på 

vissa etiska aspekter att utgå ifrån skapade av Vetenskapsrådet (2002) för att uppfyllas under 

genomförandet av datainsamling.  

  

Informationskravet som innebär att jag informerar deltagarna i studien uppfylldes genom att jag 

skickade ett informationsbrev till rektorn i två olika skolor som därefter skulle skicka vidare brevet till 

lärarna. Lärarna har i sin tur läst och blivit informerade om studien och därefter berättat det för eleverna 

och deras föräldrar (Vetenskapsrådet, 2002, s.7).  
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Samtyckeskravet som syftar till att de personer som är med i undersökningen behöver lämna samtycke 

uppfylldes i denna studie då rektor, lärare och föräldrar godkände genomförandet (Vetenskapsrådet, 

2002, s.9). 

 

Konfidentialitetskravet är även det en etisk princip som syftar till att datainsamlingen inte delas till 

utomstående. Det är ett skydd för att inga personer ska kunna identifieras i min studie vilket de inte gör 

då jag inte har skrivit namn på varken lärare eller skola. Även namnen på klasserna som presenteras i 

analysen är i andra namn än vad de egentligen heter för att de inte ska kunna identifieras 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.12).   

 

Nyttjandekravet som syftar till att undersökningen (och forskningen) inte ska nyttjas till andra ändamål 

än kunskap har denna studie även tagit hänsyn till då jag har informerat lärare och elever på båda skolor 

att datainsamlingen av både observationerna och lärarintervjuerna är i säkert förvar hos mig 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.14). 

8. Analys   

 

Nedan redovisas resultaten av undersökningsmaterialet till denna studie.  

 

8.1 Resultat av observationer 

 

Fyra klassrumsobservationerna ägde rum i två skolor som geografiskt sett ligger söder om Stockholm 

och i ett nära avstånd till varandra. De två första observationerna (klass 5A och 5B) utfördes i samma 

skola medan resterande två observationer (klass 5C och 5D) utfördes i en annan skola. Detta på grund 

av att jag ville undersöka fyra olika klassrum under fyra olika lektioner i svenska med olika 

svensklärare. Observationerna ägde rum under en och samma vecka i totalt fyra olika klasser i årskurs 5 

med fyra olika svensklärare. Observationerna pågick från måndag till fredag. Anledningen till varför 

observationerna inte utfördes under en och samma dag var för att få en mer generell bild över hur 

situationen såg ut i fler veckodagar än exempelvis en måndag. Observationerna utfördes i samband med 

appen Gendertimer som tidigare nämnt.  

 

Observation 1 – måndag, klass 5A 
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Lektionen i svenska är lärarledd. Läraren inleder ett nytt projekt som konstruerats och planerats 

tillsammans med de andra svensk- och samhällslärare i skolan.  Projektet döps till ” Skrivprojektet – 

mitt drömsamhälle” där eleverna blir författare över deras berättelser. Eleverna ska bli tilldelade olika 

kapitel där de ska få skriva om olika ämnen som behandlar deras drömsamhälle. Olika ämnen som 

tilldelades var bland annat sjukvård, utbildning, äldreomsorg, politik och infrastruktur. Dessa kapitel ska 

i slutet av projektet sättas ihop till en ”bok” och då ska klassen alltså ha skrivit ett eget verk ihop.  Det 

som är i fokus i svenskämnet är skrivandet för att eleverna ska kunna utveckla sitt skriftspråk. Lektionen 

syftar till att gå igenom olika skrivstrategier för hur en berättelse ska skrivas och även språkets struktur 

för hur en berättelse är uppbyggd.  

 

Klassen bestod av 14 flickor och 10 pojkar. Här fanns en tydlig gruppering mellan könen. Flickorna satt 

på den högra sidan av klassrummet och pojkarna satt på den vänstra. Under lärarens genomgång blev 

läraren avbruten mellan 7-8 gånger; av det manliga könet. Pojkarna dominerade i detta klassrum. 

Läraren svarade på de frågor som ställdes av pojkarna när de ställde dem och pratade rakt ut i 

klassrummet. Flickorna var relativt passiva då pojkarna var så pass aktiva i klassrummet. Flickorna 

hördes knappt till skillnad från pojkarna även fast klassen bestod av fler flickor än pojkar. Många pojkar 

larvade sig att läraren var tvungen att avbryta genomgången vid ett flertal tillfällen. Resultat från 

Gendertimern visade att under lektionen som pågick i totalt 60 minuter talade pojkarna 62,5 % av 

taltiden och flickorna resterande 37,5 % av taltiden. Skillnaden var stor mellan könen.  

 

Observation 2 – tisdag, klass 5B 

 

Denna svensklektion som observerades i svenska var också lärarledd som den första observationen. Med 

tanke på att denna observation utfördes på samma skola i årskurs 5 som observation 1 så presenterades 

skrivprojektet för denna klass också. Det var i princip samma genomgång men med en annan svensklärare 

och en annan klass i årskurs 5. Denna klass hette 5B och bestod av 13 flickor och 13 pojkar. Här var det 

jämt fördelat mellan antalet av vardera kön i klassrummet. Könen satt blandade. Det fanns ett mönster; 

flicka-pojke-flicka- pojke. Tre till fyra pojkar pratade rakt ur flera gånger under lärarens undervisning – 

läraren svarade inte på dem. Hon svarade endast på de elever som räckte upp handen. Pojkarna fortsatte 

under lektionens gång att prata rakt ut, sucka, klaga men de blev tillsagda vid flera tillfällen och till slut 

slutade de att prata rakt ut.  

 

Flickorna i denna klass var väldigt aktiva. Majoriteten av frågor som ställdes till läraren var ställda av 

flickorna men pojkarna ställde även också en hel frågor. Läraren använde den s.k. stickmetoden vid flera 
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tillfällen. Med hjälp av Gendertimern kunde jag framställa siffror på vilket kön som tog mest plats under 

denna svensklektion på 55 minuter. Appen visade resultat på att det kvinnliga könet talade mer än det 

manliga. Flickorna talade 55 % av taltiden medan pojkarna talade 45 % av taltiden.  

 

Observation 3 – onsdag, klass 5C 

 

Denna lektion i svenska består dels av elevledda samtal. Klassen bestod av 14 pojkar och 10 flickor. 

Läraren inleder lektionen med en kortare presentation av mobbning och hur mobbning kan visa sig; 

öppen eller dold i olika vardagliga situationer. Under denna genomgång avbryter ingen elev läraren. Två 

flickor räckte upp handen för att ställa frågor i slutet av genomgången men inget kön avbröt eller 

pratade rakt ut under genomgången. Läraren presenterade fem olika mobbning-scenarier där eleverna i 5 

smågrupper (blandade flickor och pojkar) skulle diskutera dessa scenarier och ge förslag på eventuella 

lösningar och hur de själva kunde bli bättre klasskamrater.  

 

Jag gick mellan de fem smågrupperna i klassrummet för att ta del av varje scenario och varje 

gruppsamtal. Syftet med lektionen var att eleverna skulle träna på muntligt berättande samtidigt som de 

diskuterade mobbning, oskrivna regler och värderingar. Under varje gruppsamtal stannade jag i cirka 10 

minuter för att hinna lyssna på alla smågrupper. Lektionen var 70 minuter lång. Resultaten med hjälp av 

Gendertimern visade att pojkarna tog över dessa elevledda samtal. Pojkarna tog 65 % av taltiden medan 

flickorna utgjorde 35 % av taltiden.  

 

Observation 4 – fredag- klass 5D 

 

Den sista observationen var en lektion där lektionen dels bestod av elevledda samtal. Denna svensklektion 

tillägnades åt presentationer och redovisningar. Klass 5D bestod av 11 pojkar och 13 flickor. Bänkarna 

som eleverna satt på var fördelade efter ett flicka-pojke-flicka-pojke mönster. De arbetade med olika 

jämställdhetsfrågor (läraren utgick ifrån samma planering som läraren i klass 5C) i smågrupper. Totalt var 

det fem smågrupper. Läraren inledde lektionen med en kort genomgång av vad demokrati innebär och 

vilka demokratiska principer skolan verkar för. Sedan skulle eleverna diskutera dessa principer och 

komma fram till för- och nackdelar med dessa som sedan skulle presenteras i helklass. Läraren delade in 

eleverna i grupper och blandade könen så att det var jämnt fördelat i grupperna.  Två pojkar räckte upp 

handen under den korta genomgången och ställde ett flertal frågor kring ämnet och majoriteten av 

pojkarna var ganska pratiga. Flickorna satt lugnt och stilla och lyssnade. Jag gick runt emellan de fem 

smågrupperna och fick lyssna på cirka 10-12 minuter vardera i varje grupp. Gendertimern visade resultat 



 

27 

 

på att pojkarna talade 59 % av taltiden medan flickorna talade 41 % av taltiden. Under denna lektion på 

cirka 70 minuter dominerade pojkarna.  

8.2 Resultat av lärarintervjuer 

 

Lärarna som intervjuades var inte slumpmässigt valda. De lärare som intervjuades var de lärare som var 

ansvariga för de klasser jag utförde mina observationer på. Fyra lärare intervjuades totalt (ansvarig 

svensklärare för varje klass) och alla intervjuerna ägde rum direkt efter observationerna.   

 

Intervju 1 – Ansvarig svensklärare under observation 1 

 

Läraren är 26 år gammal. Hon är en examinerad lärare sedan två år tillbaka, 2015. I intervjun berättar 

läraren att hon inte känner av några generella grupperingar i klassrummet. Hon upplever att könen inte 

har något emot varandra. Relationen är bra mellan könen och under rasterna brukar eleverna leka 

tillsammans- flickor och pojkar tillsammans. Hon berättar att könen enligt henne tar på ett ungefär lika 

mycket plats i klassrummet men att det skiljer sig åt vissa dagar.  

 

”Det är ganska normalt att pojkar tar mer plats i klassrummet än vad flickor gör vissa dagar. Flickor är alltid lite blygare och 

tystare. Det får man räkna med som lärare. Båda könen kan väl inte ta lika mycket plats i klassrummet”.  

- Lärare 1 

Som svar på fråga nummer 5 i intervjuguiden gällande vilket kön läraren tror att hon ger mest 

uppmärksamhet till svarar läraren: ”pojkarna, förstås”. Hon beskriver situationen som att hon inte lägger 

”så mycket krut åt det” för att det kan förstärka könsskillnaderna om hon håller på att uppmärksamma 

situationen att pojkar kan ta över talutrymmet i klassrummet.  

 

Intervju 2 – Ansvarig svensklärare under observation 2 

 

Läraren är 49 år gammal. Hon är en examinerad lärare sedan 1998 - 19 år tillbaka. I intervjun berättar 

läraren att detta är en problematik som har existerat sedan hon började arbeta som lärare, i slutet på 90-

talet. Hon har varit lärare i 19 år och problematiken har ännu inte försvunnit helt och hållet men att 

mycket av problematiken ligger som grund i lärarens händer. Hur läraren tänker kring vad som är 

manligt respektive kvinnligt framkommer i hennes undervisning och i hennes klassrum. Lärarens tankar 

blir som grund för hur det ser ut i hennes klassrum mellan könen. Hon berättar också att fördelningen av 

talutrymmet går i perioder beroende på vilket ämnesområde hon undervisar i. Maktstrukturer existerar 
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berättar läraren men att det rent generellt oftast handlar om att pojkarna försöker tar plats och visa både 

hon som lärare och flickorna att de har en högre ställning i samhället. 

 

”Kungen är ju en man”. 

- Elevuttalande, pojke, 11 år 

 

Citerat ovan berättar hon är ett uttalande som hon har hört vid ett flertal tillfällen av olika pojkar i 

klassen. Detta är dock något hon inte tolererar eller accepterar för att pojkarna ska tro att de har en högre 

ställning i samhället än flickorna. Hon berättar att hon arbetar för fullt för att det ska vara jämt fördelat 

gällande talutrymmet i klassrummet men att hon inte kan styra det 100 % hela tiden. Grupperingar av 

könen känner hon av rent generellt och det gör hon genom att om hon låter könen välja grupper eller 

bänkkompis går de raka vägen till en klasskamrat som tillhör samma kön som dem själva. Hon beskriver 

det som att hon ger mest uppmärksamhet åt pojkarna då pojkarna i denna klass är väldigt pratiga och får 

många tillsägelser av henne. Av den anledningen har hon mest talan med pojkarna om man räknar 

antalet gånger hon pratar med vardera kön.  

 

Läraren beskriver det som att hon alltid lyfter flickorna när hon känner att pojkarna tar över och att 

talfördelningen ser ganska så jämn ut i hennes klassrum alternativt att flickorna ibland är de som är mest 

aktiva i klassrummet. Hon berättar att det måste bero på att hon använder sig av olika pedagogiska 

metoder som fungerar som lösningar på problematiken i form av stickmetoden eller att hon själv som 

lärare är väldigt hård som hon själv beskriver sig själv som och att detta gör att det är disciplin i hennes 

klassrum vilket både könen är medvetna om.     

 

Intervju 3 – Ansvarig svensklärare under observation 3 

 

Läraren är 31 år gammal. Han är en examinerad lärare sedan 2013 - 4 år tillbaka. Läraren berättar att 

han känner av grupperingar i klassrummet. Flickorna vill helst prata med flickorna och pojkarna med 

pojkarna. Detta gäller så väl inne i klassrummet som utanför klassrummet. Läraren berättar att det finns 

ett stort glapp mellan könen men att han inte vet hur han ska gå tillväga för att minska på glappet. ”Det 

kanske är så under denna ålder” reflekterar läraren under intervjun. Maktstrukturer existerar i 

klassrummet. Pojkarna tar över talutrymmet. De pratar rakt ut, följer inga som helst klassrumsregler som 

eleverna tillsammans har formulerat och de är allmänt störiga under svensklektionerna medan tjejerna är 

betydligt mycket lugnare och följer klassrumsreglerna berättar läraren. Läraren förklarar det som att han 

försöker ge lika mycket uppmärksamhet åt både könen men att han med tanke på att han är av manligt 
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kön tror att tjejerna inte väljer att ställa lika många frågor som de ställer åt en kvinnlig lärare och att de 

kanske ”skäms” för att de tror att de är ”för på” honom som lärare.  

 

”Problematiken har existerar sedan decennier tillbaka. Det är svårt att bryta ned ett sådant mönster”. 

- Lärare 3 

 

Läraren berättar att han känner sig osäker på vilka lösningar som finns för denna problematik som han 

upplever i klassrummet då det manliga könet sedan hundra år tillbaka har haft en högre ställning i 

samhället än det kvinnliga könet. Läraren berättar att han ibland brukar sära på könen om det blir allt för 

”uppdelat” mellan pojkarna och flickorna. Han använder könssegregerade grupper som en pedagogisk 

lösning på problematiken.  

 

Intervju 4- Ansvarig svensklärare under observation 4 

 

Läraren är 36 år gammal. Hon är en examinerad lärare sedan 2007 – 10 år tillbaka.  Läraren känner av 

grupperingar i klassrummet men hon anser inte att de är övervägande i undervisningen. Hon känner av 

de som ”naturliga” grupperingar av könen vilket enligt henne inte är så konstigt med tanke på att det är 

två olika kön i klassrummet. Hon betonar ordet olika som om det vore en självklarhet att det finns en 

skillnad mellan könen. Maktstrukturer kan förekomma berättar hon men att hon försöker att jämna ut 

strukturerna i klassen mellan könen så gott hon kan. Hon berättar att det är svårt då pojkarna är 

självständiga och ”ledartyper”. De för samtal fram i klassrummet vilket gör att de pratar mer än 

flickorna i klassrummet. Annars är relationen mellan eleverna i svenskämnet bra enligt henne. Pojkarna 

dominerar ganska ofta i klassrummet vilket hon nästan har blivit van vid de då är så pass 

framåtsträvande och aktiva vilket hon inte upplever som en problematik.  

 

”Pojkarna i klassen tar verkligen för sig och tackar inte nej till att stå i centrum och leda klassrumsdiskussioner”. 

- Lärare 4 

 

Läraren berättar i intervjun att hon inte riktigt har 100 % koll på vilket av könen hon ger mest 

uppmärksamhet till men att hon gissar på att det är pojkarna då de är som mest aktiva i klassrummet och 

att diskussionerna oftast består av de som majoritet. En långvarig lösning kommer hon inte på men att 

hon brukar använda stickmetoden eller dela upp könen i enskilda grupper (könssegregerade grupper) om 

hon märker att diskussionerna endast är mellan henne som lärare och det manliga könet.  
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8.3 Diskussion kring resultatet av empirin 

 

 

 

 

Flickor     

 

          

 

 

Pojkar    

 

Är läraren 

medveten om 

det manliga 

könets 

dominans? 

 

 

 

Lektionstid 

 

Lektionens 

utformning 

 

 

Arbetar 

läraren 

 för 

 detta? 

Observation 

1 

37,5 %  62,5 % Ja 60 minuter Lärarledd 

(LL) 

Nej 

Observation 

2 

55 %  45 % Ja 55 minuter Lärarledd Ja 

Observation 

3 

35 %  65 % Ja 70 minuter Elevledd 

(EL) 

Nej 

Observation 

4 

41 %  59 % Ja 70 minuter Elevledd Nej 

         

          + 

 

= 168,5 

      /4  

 

= 42.1% 

 

= 231,5  

     /4    

 

= 57,9 %  

 

             

 

= 100 % Ja 

 

 

= 255 min 

 

 

 

¼ = Ja 

¾ = Nej 

 

 

Observation 1 visade ett resultat från Gendertimern under lektionen som pågick i totalt 60 minuter 

talade pojkarna 62,5 % av taltiden och flickorna 37,5 % av taltiden. Pojkarna dominerade under denna 

lärarledda lektion i svenska.  

 

Observation 2 visade dock andra siffror än observation 1. Under denna lärarledda lektion i svenska på 55 

minuter visade appen ett resultat på att det kvinnliga könet talade mer än det manliga könet. Flickorna 

talade 55 % av taltiden medan pojkarna talade 45 % av taltiden.  
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Observation 3 visade att under den elevledda lektionen på 70 minuter talade pojkarna 65 % av den 

taltiden medan flickorna utgjorde 35 % av taltiden.   

 

Observation 4 visade resultat från gendertimern att den elevledda lektionen på 70 minuter fördelades 

genom att pojkarna talade 59 % av taltiden och flickorna 41 % av taltiden. 

 

Resultaten visar att flickorna talade 40 % av taltiden medan pojkarna talade ungefär 60 % av taltiden. 

Siffrorna påminner mig om en av mina tidigare forskningresultats siffror, nämligen Einarsson och 

Hultmans studie då de också kom fram till att flickor talade ungefär 40 % av taltiden och pojkarna 60 %. 

Resultaten är dock inte lika Molloys resultat på studien. De faktiska siffrorna som observationerna visade 

adderade jag och därefter dividerade resultatet på 4 (de 4observationerna) för att få fram medelvärdet.  

Resultaten visar också att de pojkarna dominerar över elevledda samtal medan det stod jämt mellan könen 

under de lärarledda lektionerna.  

 

När det gäller lärarintervjuerna arbetade 1 lärare av totalt 4 lärare för denna problematik som visar att 

det manliga könet tar mer plats än det kvinnliga i klassrummet utifrån gendertimern som användes under 

de totala fyra observationstillfällena.  Lärare 2 uppmärksammade denna problematik och arbetade för 

fullt för att maktstrukturer inte skulle existera i hennes klassrum, för att det ena könet inte skulle 

dominera och slutligen för att talfördelningen inte skulle vara ojämn under hennes lektioner i svenska. 

Lärare 1 och 4 ansåg att det var ”normalt” att pojkarna tog mer plats i klassrummet än flickorna och att 

det inte var så konstigt egentligen att pojkarna tog mest plats i klassrummet då de är mest aktiva under 

lektionerna. Lärare 3 upplevde dock en problematik i och med att pojkarna dominerade i klassrummet 

men han visste dessvärre inte hur han skulle gå tillväga då detta har varit en problematik ända sedan han 

började arbeta som lärare – för fyra år sedan. Alla fyra lärare var i vilket fall medvetna kring en 

dominans av det manliga könet i under lektionerna i svenska.  

8.4 Könssegregerade grupper  

 

Könssegregerade grupper var en populär åtgärd eller ”lösning” enligt de flesta svensklärare i de två 

skolor observationerna ägde rum i. Personligen såg jag det ur mina lärarstudent-glasögon att det inte alls 

var en lösning i en situation där det var rörigt, stökigt och pratigt i klassrummet. Jag såg det som en 

tillfällig insats av lärarna snarare än en lösning.  
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”Det är den vuxnes ansvar att stödja både flickor och pojkar att bryta mönster och värderingar om varandras kön. En viktig 

del i att signalera att alla är lika mycket värda och kan behärska samma saker är att göra samma saker i de könssegregerade 

grupperna, fast med olika arbetsmetoder och målsättning” 

 (Svaleryd, 2003, s.64).  

 

När man som lärare och pedagog får en känsla av att pojkarna sin klass framträder starkare än flickorna i 

klassrummet behövs fler insatser och lösningar än att sära på könen och dela upp de i könssegregerade 

grupper. Givetvis har denna insats, som alla andra insatser både sina för- och nackdelar. En positiv 

aspekt i och med denna uppdelning är att diskutera jämlikhetsfrågor där vardera kön får chansen att 

uttala sig fritt utan att det andra könet är med. På så vis får läraren chansen att lära känna vardera kön 

och kunna planera sin undervisning ännu bättre efter könens perspektiv. Om lektionerna i svenska 

exempelvis behandlar känsliga ämnesområden kan det vara en fördel med könssegregerade grupper där 

vardera kön kan diskutera ifred utan att det andra könet tar över diskussioner.  

 

I den ena skola där två av observationerna utfördes på fick en lärare önskemål från flickorna i hennes 

klass att de skulle vilja presentera sina redovisningar framöver i könssegregerade grupper. Personligen 

skulle jag som lärare inte gå med på det då detta inte är en långvarig lösning på problemet. Om jag vill 

att det ska vara jämt fördelat i och med talutrymmet i mitt klassrum behöver jag som lärare se till att 

pojkarna inte stör, retar eller pratar i mun på flickan som har sitt muntliga framförande. Detta är något 

som dessa pojkar behöver att lära sig och det behöver jag som lärare och pedagog påpeka från dag ett att 

jag inte accepterar beteendet och att det inte är ett acceptabelt handlingssätt. Pojkar ska lära sig att de 

inte har huvudrollen i klassrummet. Flickorna är värda lika mycket som pojkarna. De har ingen 

anledning i världen att avbryta eller störa en flickas muntliga presentation bara för att hon är flicka.  

 

Det är viktigt att inte ha könssegregerade grupper allt för ofta. Detta gör att helklassdiskussioner inte 

äger rum i klassrummet vilket är nödvändigt i klassrummet för att ett lärande ska kunna ske i ett 

kollektiv.  

 

”Under helklassdiskussioner möts naturligtvis inte endast läraren och eleverna. För att förstå hur frågor i den offentliga 

debatten behandlas i klassrummets diskussioner behöver man också studera hur eleverna utbyter mening med eller mellan 

varandra. Mycket av det eleverna säger görs parallellt med den publika interaktionen och gentemot deras bänkkamrater” 

(Liljestrand, 2002, s.149). 

 

Med tanke på att helklassdiskussioner är menade för att vara lärarledda kan jag som lärare fördela 

talutrymmet i klassen genom att själv fördela ordet. Om jag som lärare märker och ser med egna ögon 
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hur pojkarna dominerar i klassrummet och tar över talutrymmet så att flickorna blir mer och mer 

begränsade behöver jag som lärare ta tag i problematiken och ge uppmärksamhet till de tysta. Som 

lärare kan man då faktiskt lära känna de tysta eleverna. De tysta eleverna kan bestå av både flickor och 

pojkar. Majoriteten brukar dock bestå av flickor enligt tidigare forskning och mina erfarenheter med 

hjälp av mina observationer.  

 

Med anknytning till det sociokulturella perspektivet är kommunikation en viktig del i och med 

människans lärande. Människan inhämtar nya kunskaper när hon kommunicerar med sina 

medmänniskor. Kommunikation och lärande hör ihop (Säljo, 2005, s.34).  Av den anledningen anser jag 

att det är viktigt att flickor kommunicerar med pojkar för att inhämta kunskap och att pojkar 

kommunicerar med flickor för att inhämta kunskap. Kommunikation är enligt det sociokulturella 

perspektivet nyckeln till lärandet. Om pojkar dominerar i klassrummet och tar två tredjedelar av taltiden 

så kommunicerar inte dem med flickorna i den utsträckning de har möjlighet att göra. Det är viktigt att 

könen faktiskt kommunicerar med varandra i en helklassdiskussion där talutrymmet är jämnt fördelat 

mellan könen. En helklassdiskussion där pojkarna inte tar över hela diskussionen eller endast diskuterar 

med klasskamrater från ”sitt eget kön”.  

8.5 Varannan-fråge-metoden 

 

Varannan-fråge-metoden som Molloy (1990) gav sig på att försöka i sitt klassrum var en metod jag som 

lärarstudent inte påträffade i de klassrum jag utförde mina fyra observationer på. Ingen av svensklärarna 

jag intervjuade utgick ifrån denna metod. Att ställa frågor till könen varannan gång existerade inte i 

majoriteten av klassrummen. Visserligen kunde det göra ibland under observation 2 men dock inget som 

den ansvarige lärare pekade ut som en särskild metod som hon utgick ifrån utan hon försökte få det så 

jämnt som möjligt i klassrummet.  

 

Varannan-fråge-metoden ser jag, som framtida lärare, som en början på en långvarig lösning på 

problematiken gällande pojkars dominans i svenskämnet men även i alla andra ämnen i skolan. Detta är 

en metod som visar alla elever hur ett jämställt klassrum bör se ut.  

8.6 Ojämna maktstrukturer  

 

För vem är ojämna maktstrukturer ett problem för egentligen?  
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Jo, först och främst, för mig som framtida lärare. Hur kan min undervisning passa alla elever i mitt 

klassrum om det för det mesta endast är pojkar som är aktiva i mitt klassrum? Hur kan min undervisning 

främja lärande för alla elever oavsett kön om det är pojkar som tar mest av talutrymmet i klassrummet? 

Hur kan mitt klassrum egentligen vara jämställt om klyftan mellan könen är så pass stor att 

undervisningen påverkas? Om klyftan endast blir större?  

 

I andra plats kommer eleverna. Ur ett maktperspektiv kan detta förklaras som att alla elever i 

klassrummet påverkas av ojämna maktstrukturer. Inte endast det kvinnliga könet som oftast ses som de 

mest påverkade.  Pojkarna i klassrummet är minst lika påverkade. Detta kan trigga upp dem och leda till 

att de tar över ännu mer och klyftan mellan könen blir allt större. Förutom detta kan problemet även leda 

till att pojkarna ser det som ett godkännande; en slags acceptans (från både lärare och flickor) att 

pojkarna ska uppträda och bete sig som om undervisningen är till för endast det manliga könet.  

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv som syftar till hur människor formas av sitt deltagande i sociala 

sammanhang kan man ställa frågor så som; hur tänker pojkar? Hur beter de sig i klassrummet? Varför 

avbryter många pojkar flickor i en diskussion? Kommer detta beteende hemifrån? Hur tänker flickor 

gällande detta? Känner de av denna dominans i sociala sammanhang? 

 

När det gäller genusteorin som syftar till att vi människor är skaparna av genus och kön håller jag med i 

den punkten. Teorin menar att vi föds som blanka papper. Vi, människor och alla samhällsstrukturer 

som existerar formar och skapar det som ses som ”kvinnligt” respektive ”manligt”. I och med detta står 

genusteorin för att det ena könet ses som bättre än det andra och hur det kvinnliga könet i allmänhet 

tillges en undre social betydelsegrad än det manliga könet. Detta visade sig i klassrummen, jag utförde 

mina observationer på; detta såg jag med egna ögon. Hirdmans förklaring ser jag personligen som en 

teori som sätter ord på situationen i svenskämnets klassrum. 

 

Den dubbla dolda läroplanen existerar än idag. Efter min undersökning såg jag hur flickor och pojkar 

tillgavs olika regler och möjligheter i klassrummet och i skolan rent generellt. Pojkarna fick tillgång till 

att bryta regler som flickorna inte fick tillgång till. Det var olika regler som gällde för respektive kön. 

9. Slutsats och slutdiskussion 

 

När denna studie påbörjades hade jag ett hopp i mig om att min studie, denna studie, skulle visa en mer 

modern bild av samhället. Jag tänkte att det fanns så mycket tidigare forskning kring ämnet 
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klassrumsinteraktion ur ett genusperspektiv att det tillhörde ett samhälle med tanketraditioner som hade 

passerat för länge sedan. Jag menar, vi är inne i slutet av året 2017. Årsskiftet äger rum om en månad 

och då kliver vi in i året 2018? Vårt samhälle kan inte vara mer modernt än vad det är idag. Kvinnan har 

idag en betydligt högre ställning i samhället än vad hon hade för sjuttio år sedan.  Syftet med uppsatsen 

var att ur ett genusperspektiv undersöka om maktstrukturer förekom i svenskämnets klassrum och där i 

ingick en undersökning av fördelning av talutrymme och om fallet var så att det även existerade 

maktstrukturer skulle dessa diskuteras med lärare kring vilka problem maktstrukturerna förde med sig 

och hur dessa påverkade lärare.  

 

Hoppet i mig, ville, med handen på hjärtat, bevisa för mig själv att sådant inte existerade idag. Jag ville 

ut till skolor och undersöka detta och tänka att idag är det jämställt mellan könen. Idag är det ingen 

skillnad på könen i klassrummet. Idag tar både kön lika mycket plats i klassrummet. Idag är 

fördelningen av talutrymme lika mellan könen. Så visade dock inte resultaten på min undersökning.  

 

Idag, i slutet av året 2017, i vårt moderna samhälle, existerar både maktstrukturer och ett stort glapp 

mellan könen i klassrummet. Talfördelningen är inte jämn. Talutrymmet är begränsat för flickor.  

 

”Idag speglar skolan helt korrekt det odemokratiska samhälle som vi, sett ur ett könsperspektiv, lever i” 

                                                                  (Molloy, 1992, s.48). 

 

Med denna uppsats skulle jag vilja väcka och uppmärksamma den problematik som fortfarande existerar 

idag. Jag hoppas, att jag med denna studie, kan bidra till en framtida lösning åt ojämna maktstrukturer i 

svenskämnets klassrum vilket förhoppningsvis även kan mynna ut i en förändring i samhället där de 

ojämna maktstrukturerna likvärdigas och att det övergår till jämlikhet mellan könen.  

 

”Vad vi själva uppfattar som ett önskvärt och korrekt ”manligt” och ”kvinnligt” beteende, blir därmed också vad vi indirekt 

kommer att lära ut till våra elever. Jämte elevernas föräldrar är vi de personer som barnen har mest kontakt med under 

uppväxtåren” (Molloy, 1992, s.48). 

 

Vi, framtida lärare, pedagoger och redan examinerade lärare har ett ansvar. Ett väldigt stort ansvar. 

Citerat ovan av Molloy (1992) är en bra förklaring som sätter ord på det jag menar. Vi, framtida lärare, 

har ett fostranuppdrag förutom kunskapsuppdraget. Hur vi uppfattar saker och ting visar sig i våra 

klassrum. Hur vi uppfattar könsskillnader visar sig indirekt i vår undervisning och eleverna ser detta. 
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Ur ett genusperspektiv kan läraren beskrivas och ses som ett instrument. Wernersson (2003) skriver att 

läraren fungerar som instrument för typen av undervisning som behandlar ämnen som exempelvis 

jämställdhet. Lärarens anpassning till respektive kön har skildrats kritiskt. Det som händer är att läraren 

oftast har kvar könsmönstren allt för länge i klassrummet när de önskas tas bort istället för att ta tag i det 

och förhindra dem så fort problematiken visar sig (Wernersson, 2006, s.47). 

 

Framtidens generation ligger i en lärare och pedagogs händer. Det är viktigt att jag, som framtida lärare, 

möblerar mitt klassrum på så vis att alla elever i klassrummet oavsett kön ges chansen och möjligheten 

att kunna yttra sig och vara aktiva under undervisningen. En lärare kan förändra synen på makt, 

maktstrukturer, könsroller och fördelning av talutrymme i ett klassrum; om hon väljer att göra det. 

 

Om hon prioriterar det i sin undervisning.  

Om hon lägger ned tid och själ för det.  

Om hon planerar det i sin undervisning.  

 

Om hon vill se en samhällsförändring vet hon var hon kan börja någonstans. 

 

 Allt börjar i klassrummet.  
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Bilaga 1  

 

Informationsbrev som skickats till 2 skolor  

 

Hej! 

 

Mitt namn är Maria-Diana Gulunay och jag läser grundlärarutbildningen med interkulturell profil mot 

årskurs 4-6 i Södertörns Högskola. Jag är nu inne på min sjunde termin och håller på att skriva mitt 

självständiga arbete. Min studie behandlar ämnesområdet klassrumsinteraktion ur ett genusperspektiv i 

ämnet svenska och jag undrar av den anledningen om det är möjligt och godtagbart för Er att jag 

observerar 2 lektioner i två olika klasser i årskurs 5 i svenskämnet och om svensklärarna som håller i de 

lektionerna eventuellt skulle vilja ställa upp på intervjuer efteråt?  

 

För frågor och funderingar kan ni gärna höra av er till mig genom; 

 

E-mail: Maria_gulunay@hotmail.com 

Telefonnummer: 072- *** ** ** 

 

Jag skulle bli ytterst tacksam om några av Er skulle vilja ställa upp och låta mig få observera era 

klassrum och därtill även intervjua Er. 

  

Med vänlig hälsning, 

 

Maria-Diana Gulunay 
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Bilaga 2 

 

 Intervjuguide  

 

1. Upplever du som lärare att det finns grupperingar i klassen du undervisar svenskämnet i? Om så 

är fallet, vilka typer av grupperingar existerar?  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Existerar maktstrukturer i ditt klassrum? Om ja, hur beskriver du dessa? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Hur ser relationen ut mellan flickor och pojkar i överlag i svenskämnet? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Upplever du att det ena könen dominerar över det andra i klassrummet? Om ja, beskriv hur du 

upplever denna hierarki? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Vilken kön ger du som svensklärare mest uppmärksamhet till tror du? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Vilket kön pratar mest i klassrummet enligt dig? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Hur ser talfördelningen ut under dina lektioner i svenska? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Vad har du som svensklärare för lösning när talfördelningen är ojämn i ditt klassrum? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


