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Sammanfattning 

 
Denna studie syftar till att undersöka hur talutrymmet i klassrummet fördelas mellan flickor och 

pojkar. Den syftar även till att undersöka hur läraren som pedagog arbetar för att alla elever ska få 

talutrymmet på lika villkor. Studien genomfördes med hjälp av observationer i klassrummet och 

intervjuer av lärarna. Genom att observera och dokumentera antalet interaktioner som sker mellan 

elev och lärare och hur dessa fördelar sig mellan flickor och pojkar ges en bild av vem som tar mest 

talutrymme. Via intervjun med lärare görs ett försök att klargöra hur läraren ser på sin roll i 

klassrummet och vilka metoder som används för att fördela talutrymmet jämnt mellan flickor och 

pojkar.  

Studien visar att skillnaden är liten mellan vem som tar och får talutrymmet. Den visar på hur viktig 

lärarens roll är för att skapa ett jämlikt klimat i klassrummet. 
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Inledning 
 

I Läroplanen (Skolverket 2011:7-8) under ”Kapitel 1, Skolans värdegrund och uppdrag” skrivs det 

att skolan ska förmedla kunskap om alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 

män samt solidaritet med svaga och utsatta. Det innebär att lärare ska arbeta aktivt och medvetet för 

att alla elevers lika utbildning oavsett kön. Skolan har bland annat till uppdrag att motverka 

traditionella könsmönster och ge elever förutsättningar att utvecklas till unika individer. Skollagen 

(2010:800) slår fast att skolan ska vara en lärande- och utvecklingsmiljö där både flickor och pojkar 

har samma möjlighet att utveckla sina förmågor och ges förutsättningar att nå sina mål utan hinder 

på grund av traditionella, stereotypa könsroller (ibid). Diskrimineringslagen (2008:567) kräver att 

alla som anordnar utbildning enligt Skollagen (2010:800) ska sedan den 1 januari 2017 arbeta aktivt 

med åtgärder som motverkar diskriminering avseende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck 

och etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning samt religion eller annan 

trosuppfattning. Utföraren har skyldighet att dokumentera planerade och genomförda aktiviteter, 

rutiner och riktlinjer som syftar till att förhindra all form av diskriminering och ska revideras årligen 

(ibid). Även barnkonventionen artikel 2 säger tydligt att alla barn oavsett kön har rätt till lika 

undervisning och att ingen särbehandling får göras medvetet eller omedvetet (Unicef). 

 

Tidigare forskning påvisar att åtskillnad görs mellan flickor och pojkar i skolan. Bland annat menar 

Hedlin (2010:4) att genusmedvetenhet måste bygga på vetenskaplig grund och en lärare som ska 

arbeta professionellt med genusfrågor måste ha studerat genusvetenskaplig forskning och metodik. 

Avsaknad av genusvetenskaplig kunskap hos pedagogerna kan motverka styrdokumentens syfte 

genom att istället förstärka könsordning och traditionella könsmönster menar Hedlin (2010:4).  

Wahlström (2003:29) menar på att pojkar ofta får huvudrollen och flickorna få birollen. Det vill 

säga, barnen väljer inte själva sin roll utan styrs av pedagogernas föreställningar om och 

förväntningar på barnen.  

 

I detta examensarbete som utförs inom lärarprogrammet F-3 undersöks hur skolan hanterar 

jämställhet i praktiken och hur lärare idag arbetar för att ge alla elever lika mycket talutrymme i 

klassrummet.  
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om flickor och pojkar får lika mycket talutrymme i 

klassrummet. Vidare undersöks om lärare anser att de i sin undervisning arbetar så att eleverna 

oavsett kön får lika mycket tid och talutrymme i klassrummet.  

Följande frågeställningar utgår från syftet: 

- Hur får flickor respektive pojkar talutrymmet i klassrummet? 

- Hur arbetar lärare för att flickor och pojkar ska få lika mycket talutrymme i klassrummet? 

 

Bakgrund 

  

Historisk bakgrund 
 
Under 1880-talet fanns det ett sextiotal flickskolor där kvinnor kunde ta studenten (Tallberg 

Broman, 2002:44). Kvinnor hade inte tillträde till läroverken och staten ansåg sig inte ha skyldighet 

att utbilda kvinnor eftersom det ansågs att ingen arbetsmarknad fanns för utbildade kvinnor 

(Tallberg Broman, 2002:46). Det förekom inte heller att kvinnor hade några högre befattningar till 

exempel inom offentlig förvaltning (Tallberg Broman 2002:44). De flesta arbetstillfällen för 

utbildade kvinnor fanns inom utbildningssektorn där de bidrog till en pedagogisk utveckling och en 

förändring av den dåvarande utbildningens innehåll (Tallberg Broman, 2002:47–48).  

Innan folkskolan infördes i Sverige 1842 var skolan endast till för de rikare i samhället. Det ansågs 

inte nödvändigt med utbildning för alla barn. De rikare i samhället hade ”mer rätt” till utbildning. 

Den egentliga anledningen var enligt Tallberg Broman (2002:55) att de rikare som hade makten inte 

ville att de lägre samhällsklasserna skulle få gå i skolan.  

Folkskolan skulle vara samskola, det vill säga skola för både flickor och pojkar. Innan skolplikten 

infördes 1882 ansågs det att flickor enbart behövde lära sig om kristendomen och att läsa, detta för 

att flickor skulle bli husmödrar och för det krävdes ingen annan utbildning. I och med skolplikten 

fick flickor dock möjlighet att få samma undervisning som pojkar (Tallberg Broman, 2002:35).  

Av Sveriges befolkning levde år 1900 75 % på landsbygden och 25 % i tätorter. Under de 

kommande 50 åren förändrades det så att 43 % levde på landet och år 2010 endast 15 %. Detta 

förändrade helt arbetsmarknaden för kvinnor och ställde andra krav på kvinnors utbildning. 

Kvinnorna flyttade in till staden för att arbeta i bagerier, tvätterier, bryggerier samt som 

barnsköterska, hembiträde och inom klädindustrin, ofta med låga löner och låg status. Kvinnoarbete 

omgavs med regler och restriktioner. Hans Thorbjörnsson (2014) menar att oavsett om kvinnor och 
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män arbetade inom liknande verksamhet var det männen som fick bättre betalt och hade högre 

status.  

 

Tabell 1. Kvinnors utbildning och rättigheter historiskt: 

 

1800-talets sista decennier 

 

Kvinnan fick tillträde till universiteten.  

 

1903  

 

En kvinna kunde få anställning som läkare. 

1905  

 

 

En kvinna kunde få anställning som lärare vid 

läroverk. 

1909 Kvinnor fick möjlighet att ta realexamen i kommunal 

realskola. 

1918 

 

Kvinnan fick full möjlighet att arbeta som lärare vid 

läroverken. 

1920-talet 

 

Möjlighet för kvinnor att få tillträde till statliga 

ämbeten.  

 

1922 

 

 

Kvinnor fick rösträtt.  

1927 

 

Kvinnor fick tillträde till statliga gymnasium. Innan 

dess var all högre utbildning för kvinnor vid privata 

flickskolor eller liknande.  

 

1939 

 

Arbetsgivare förbjöds att avskeda kvinnor som skulle 

gifta sig eller ha barn.  

 

1948 

 

Kvinnor fick utbetalt barnbidrag. 

 

1955 

 

Staten ger ekonomisk ersättning till mödrar som 

kommer att kallas moderskapspenning.  

(Thorbjörnsson, 2014) 

 

Under 1980-talet i Sverige började ordet genus att etableras. Ordet avser det sociala och kulturella 

könet vilket avspeglar samhällets föreställningar om kvinnligt och manligt. Ordet kön syftar på den 

biologiska aspekten, hur den kvinnliga och manliga kroppen ser ut och dess skillnader. Genus kan 

se olika ut i olika kulturer och förändras över tid beroende på hur våra normer och föreställningar 

förändras (Wedin, 2014:45). Ambjörnsson (2004:12) menar att kunskap om genus ger förståelse för 

en maktordning som skapas genom de normativa föreställningarna om kvinnligt och manligt (ibid).  
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Inte förrän i början på 2000-talet etablerades en könsneutral likhetsideologi som innebar att flickor 

och pojkar ska ses som likvärdiga och jämställda individer (Tallberg Broman 2002:35).  

 

Tidigare forskning  
 
Ett antal forskningsprojekt har genomförts där flickor och pojkars agerande har studerats. 

Forskningens syfte har varit att synliggöra skillnader i hur talutrymmet fördelas mellan flickor och 

pojkar och försöka finna de bakomliggande orsakerna. Källmaterialet är utgivet mellan åren 2002-

2014 och består av avhandlingar, studier, forskning, lagar och förordningar samt läroplan inom 

skolans verksamhet. Med detta material som bakgrund i studien kan jämförelser dras med resultatet 

från observationerna och intervjuerna. Källmaterialet är resultaten av forskning vid Sveriges större 

universitet. Forskarna är genomgående professorer, docenter, doktorander och pedagog. Eftersom 

källmaterialet är relativt nytt och ämnet omdiskuterat är dess relevans och trovärdighet hög.  

 

Till exempel menar Wahlström (2003:18–19) att flickor och pojkar lär sig redan under sina första år 

de föreställningar och förväntningar som finns. Vi kan se det på dopkort, leksaker, kläder där flickor 

får dockor och pojkar får bilar. Som förälder tenderar man att betrakta flickor som ömtåliga och 

pojkar som mera äventyrliga och robusta. Flickor ska sitta i sandlådan och göra sandkakor och 

pojkarna ska klättra i träd. Hur man som vuxen pratar med sitt barn har också en stark påverkan och 

befäster snabbt könsmönster (Wahlström, 2003:18–19).  

Wahlström (2003:27–28) fick under en observation se pedagogerna bemöta eleverna utifrån kön. 

Pedagogerna hade undermedvetna förväntningar på och föreställningar om flickor och pojkar. En 

observation utspelades i matsalen. Sex stycken elever: Lars, Peter, Tommy, Karin, Linnea och 

Monica har till uppgiften att säga ”var så god” till sina klasskamrater och börja äta. Tommy och 

Peter är stökiga, och fick tillsägelser men också uppmärksamhet av kompisarna och pedagogen. 

Monica skriker till slut ” var så god” flera gånger högt vilket leder till en tillsägelse för olämpligt 

uppträdande. Kvar finns Karin som inte vill säga något alls och Linnea som genomför uppgiften 

utan att få respons. Pedagogen har här tydligt och felaktigt gett all uppmärksamhet till pojkarna som 

tagit plats genom att vara högljudda. Uppmärksamheten som gavs till Monica var en tillsägelse. 

Hon försökte hävda sig men blev nedtryckt då hon agerade som pojkarna fast att hon är flicka 

(ibid).  

 

I Einarssons (2003:70) studie framgår det tydligt att hur eleverna möter pedagogen kan variera 

beroende på vilket kön pedagogen har. Den manliga pedagogen på låg- och mellanstadiet 

kommunicerar mindre med flickor än med pojkar men på högstadiet sker kommunikationen lika 
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mycket oavsett kön. Den kvinnliga läraren mellan- och högstadiet kommunicerar mer med pojkarna 

än med flickorna medan hon på lågstadiet kommunicerar mer med flickorna (ibid).  

 

Teoretiska utgångspunkter 
 
Föreställningarna om kvinnligt och manligt kan förleda barn och vuxna att agera enligt dessa 

föreställningar. Det gör att vi förväntar oss ett visst beteende vilket i sin tur skapar en norm. Dessa 

normer gör att det stereotypa kvinnliga och manliga upprätthåller sin position och föreställningarna 

om kvinnligt och manligt förstärks och blir då svårare att bryta (Einarsson & Hultman, 1984:18). En 

norm definieras som: ”Det ”normala” eller godtagbara beteendet i t.ex. en social grupp” 

(Nationalencyklopedin). Normer ställer förväntningar, speciellt på tjejer då normen är att tjejer ska 

bete sig på ett speciellt sätt i skolan. Hon förväntas vara självständig och aktiv på lektionerna men 

ska samtidigt vara tyst och göra det hon förväntas göra (Martinsson & Reimers 2014:13). Utifrån 

forskningen så kan vi förstå att människor gör skillnad på flickor och pojkar, inte bara biologisk 

skillnad. 

 

Berit Ås, professor i socialpsykologi skapade i slutet på 70-talet en teori om härskartekniker som 

verktyg för jämställdhetsarbete (Wedin, 2014:54–56).  

Hon definierar åtta härskartekniker:  

 Osynliggörande som innebär att en person osynliggörs genom att inte bli sedd eller lyssnad 

på. Det kan också visas genom att personen blir utelämnad vid lek eller vid val av till 

exempel fotbollslag.  

 Undanhållande av information kan vara att två kompisar har hemlisar för den tredje parten 

och inkluderar inte denne i samtalet.  

 Förlöjligande görs på olika sätt. Det kan vara grimaser, att skratta åt en person, slänga 

glåpord eller könsord samt ge elaka kommentarer. Idag sker detta ofta via sociala medier.  

 Påförande av skuld och skam innebär att en elev får till exempel skäll av läraren för att hen 

bråkar och stör när det i själva verket är en reaktion på att någon annan har trakasserat hen.  

 Dubbelbestraffning handlar om att inte kunna göra rätt på något sätt. Eleverna följer 

uppmaningar från läraren men blir tillsagda att de ändå gör fel.  

 Objektifiering handlar om att du blir bemött och bedömd utefter till exempel ditt utseende 

och dina kläder.  

 Våld och hot om våld innebär att en person använder våld för att skada eller skrämmas.  
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 Splittring avser till exempel en person i en grupp som medvetet går in för att splittra och 

förstöra gruppens gemenskap. Detta för att personen försöker skaffa sig en egen position i 

gruppen (ibid).  

Alla dessa tekniker handlar om att individer agerar för att på ett negativt sätt sätta sig över andra 

människor och skaffa sig egna fördelar. Det kan förekomma både medvetet och omedvetet. Ås 

(Wedin, 2014:54–56) menar att som pedagog måste man känna igen dessa mönster och aktivt arbeta 

för att förhindra teknikernas verkan genom att skapa en inkluderande, positiv social miljö.  

 

Robert Thornberg (2013) skriver i sin bok om socialpsykologi. Boken handlar om att förebygga, 

motverka samt hantera konflikter och mobbning (Thornberg, 2013:10–11). Genom ett tydligt 

ledarskap i klassrummet sätter även du som lärare regler och normer för vad som är ett okej och ett 

inte okej beteende.  

Thornberg (2013:94–95) tar upp olika typer av ledarstilar: den auktoritära ledaren, den 

demokratiska ledaren och låt-gå-ledaren. 

Den auktoritära ledaren bestämmer genom att: ta beslut och ge instruktioner i små portioner vilket 

gör att eleverna inte ser sammanhanget i uppgiften.  

Den demokratiska ledaren har gruppdiskussioner och fattar beslut tillsammans med eleverna.  

Låt-gå ledaren överlämnar alla beslut till eleverna och har inte något deltagande (ibid). Som lärare 

är du en formell ledare, det vill säga, en ledare som är utsedd att leda gruppen (Thornberg, 

2013:94). 

Med grund i dessa ledarstilar och kunskapen om relationsarbetet i skolan har jag analyserat mina 

observationer och intervjuer. 
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Styrdokument 
 
Arbetet med jämställdhet är obligatoriskt inom skolans verksamhet och styrs av Skollagen (SFS, 

2010:800), Diskrimineringslagen (SFS, 2008:567) och Läroplanen (Lgr11).  

 

Skollagen och Diskrimineringslagen 

 
I Skollagen (SFS, 2010:800) 6 kap. ”Åtgärder av kränkande behandling” 2§ står det att det är 

Diskrimineringslagens bestämmelser gäller i skolan och omfattar all skolverksamhet såsom 

förskola, grundskola, gymnasieskolan och vuxenutbildning.  

Diskrimineringslagen (SFS, 2008:567) säger att inga elever ska på grund av sitt kön, sin 

trosuppfattning eller etniska bakgrund utsättas för trakasserier eller kränkningar. Inte heller ska 

elever med annan sexuell läggning, annan ålder eller funktionshinder bli diskriminerade. I 

Diskrimineringslagen står det även att den som ansvarar för en skola har skyldighet att arbeta aktivt 

med frågor som rör sexuella trakasserier och måste skriftligt dokumentera alla aktiva åtgärder. Det 

ska finnas dokumenterade rutiner och riktlinjer samt dokumentation om vidtagna åtgärder och 

planer för kommande åtgärder (ibid).  

Kön, sexuell läggning och könsöverskridande uttryck är centrala begrepp för att kunna förstå och 

främja jämställdhet. Könsöverskridande uttryck innebär att man klär sig, beter sig eller uttrycker sig 

på ett sätt som kopplas till en annan könstillhörighet än den man föds med. Som lärare måste man 

ha kunskap om dessa begrepp för att kunna förebygga att trakasserier uppstår. Det är också viktigt 

för att som lärare kunna åtgärda det som redan hänt och sedan kunna arbeta vidare för att på så sätt 

förebygga trakasserier (Wedin 2014:27).  

 

Läroplanen (Lgr11) 
 
I Läroplanens första kapitel: ”Skolans värdegrund och uppdrag” skrivs explicit att:  

 

”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.”  (Lgr11, s. 8) 

 

Redan från 1994 års Läroplan finns skrivningen ovan och ingår sedan dess i Läroplanens 

värdegrundsbeskrivning. 
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Metod 
 

Metodval  
 
Den huvudsakliga metodansatsen i denna studie är fältforskning i skolmiljö. Det innebär att 

undersökningen är en studie av sociala och kulturella mönster i skolmiljön. Ansatsen är särskilt 

lämpad vid studie av grupper och gruppers sociala mönster, till exempel i klassrummet. 

Förutsättningen är att forskaren på något sätt deltar i och observerar det sociala spelet. Här kan ett 

flertal former av information samlas in genom intervjuer och observationer och genom att forskaren 

deltar ges en fördjupad förståelse för det som undersöks (Fejes & Thornberg, 2015:218).  

 

Observation 

 
I denna studie har jag tillämpat observationsformen: deltagande observation. Deltagande 

observation kan genomföras genom att observatören deltar i större eller mindre grad i verksamheten 

och kan genomföras mer eller mindre dold för verksamheten. Observatören kan inta fyra olika roller 

enligt David & Sutton (2016:143–144): Den fullständige deltagaren och deltagaren som observatör 

som båda kan genomföras dolt medan observatör som deltagare och den fullständige observatören 

har en tydlig öppen ansats. Rollerna pendlar mellan varandra under en observation (ibid).  

Jag har under observationen fungerat som en deltagande observatör. Genom att agera som en 

deltagande observatör fungerade jag som en resursperson i klassen vilket eleverna är vana vid och 

därför passade denna typ av observation till denna studie. För eleverna var observationen delvis 

dold då jag inte informerade eleverna om syftet med min närvaro. Läraren däremot blev informerad 

om studien innan observationen genomfördes.  

Jag har rent kvantitativt dokumenterat antalet gånger en interaktion sker mellan elev och lärare i 

form av tillsägning eller om aktiviteten avsett undervisning. Jag har själv producerat ett 

observationsprotokoll där jag noterat antalet gånger en flicka eller pojke interagerat med läraren 

antingen i undervisningssyfte eller genom tillsägning. De observationer som observeras i 

klassrummet delas in i kategorierna: Flickor Undervisning, Flickor Tillsägning och Pojkar 

Undervisning och Pojkar Tillsägning (se bilaga 1).   

Övergripande har jag dokumenterat vad som sker i klassrummet i form av interaktion mellan 

eleverna, beteende och hur eleverna verkar som grupp. Detta för att kunna se vilka normer som 

råder i klassen och vilka roller som jag kan se inom gruppen (Thornberg, 2015:41).  
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Intervju 

 
Jag har producerat intervjumallen och även dessa med utgångspunkt från mitt syfte och mina 

frågeställningar. Intervjuerna är semistrukturerade, det vill säga, intervjuaren utgår från ett 

frågeformulär där ett antal frågor har förberetts. Frågorna är öppna och den intervjuade svarar 

utifrån sin tolkning och sina erfarenheter. Fördelen med en semistrukturerad intervju är att alla 

lärarna får samma frågor och de formulerar svaren på egen hand och jag kan lättare analysera och 

jämföra intervjuerna (Christoffersen & Johannessen (2015:85). 

Intervjun har spelats in och sammanfattats. Intervjun omfattar tre huvudfrågor (se bilaga 2):  

Den första huvudfrågan frågan avser att undersöka lärarens erfarenheter i yrket och skola. Nästa 

fråga omfattar elevgruppen utifrån etniskt och socialt perspektiv. Den berör arbetsmiljön i 

klassrummet och relationen mellan flickor och pojkar sant om det finns stereotypa flickor/pojkar 

samt om läraren behöver hålla tillbaka någon grupp för att släppa fram den andra.  

Den tredje frågan avser lärarens relation och interaktion med eleverna. Där efterfrågas vem som ger 

mest respons, om alla tar talutrymmet i klassrummet samt hur läraren själv anser att hen arbetar för 

att ge möjlighet till alla att få lika utrymme. 

Syftet med intervjun är att undersöka om lärarens uppfattning om sitt eget agerande mot flickor och 

pojkar överensstämmer med mina observationer.  

 

Urval  
 
Undersökningen har genomförts i tre olika klasser i två olika skolor. Undersökningen är genomförd 

i två årskurs 3 och en årskurs 2. Skolornas upptagningsområde skiljer sig.  

Skola A är en F-9 skola med cirka 570 elever och personalen består av cirka 100 personer med allt 

från modersmålslärare, lärare, fritidspersonal, resurspedagoger m.fl. Skolan har nyligen fått nya 

lokaler för årskurserna 1-6. Skolgården är stor och ger eleverna chansen att både spela fotboll, 

gunga och klättra klättervägg. Klassen består av 26 elever varav 15 flickor och 11 pojkar. Klassen 

ur socialt perspektiv är en blandning mellan medelinkomsttagare och höginkomsttagare. Det finns 

fem elever som är utlandsfödda, fem som är födda i Sverige men har utlandsfödda föräldrar och 

resterande födda i Sverige med svenska föräldrar. 

Skola B ligger utanför Linköping. Skolan är en F-6 skola med cirka 600 elever. På skolan finns 

fritidsavdelningar mellan år F-3 och även finns det fritidsverksamhet mellan år 4 och 6. Skolan har 

cirka 40 mentorer som ansvarar för varsin klass årskurser mellan F-6. 8 lärare är inriktade på 

praktiskt/estetiska ämnen och så finns även 5 speciallärare. Utöver dessa finns 5 fritidsavdelningar 

där det finns cirka 5-8 personal på varje avdelning. Klassen består av 22 elever där det finns 9 
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flickor och 13 pojkar. Alla elever är födda i Sverige med svenska föräldrar. I klassen förekommer 

inga barn med ursprung i andra länder, det vill säga, svenska som andraspråk förekommer inte.  

Utifrån detta urval av informanter får jag möjlighet att undersöka och jämföra en mångfaldsklass 

där elever har ett annat modersmål och vårdnadshavare födda i annat land med en klass som alla har 

svenska som modersmål och svenskfödda vårdnadshavare.  

Etiska principer  
 
För att göra en undersökning inom skolans verksamhet där även eleverna är inblandade måste jag 

ha vårdnadshavares och även elevernas godkännande. Om eleven när över 15 år behöver jag bara 

elevens godkännande. Min studie avser inte enskilda individer bland eleverna utan är i första hand 

en kvantitativ analys av aktiviteter i klassrummet, ej relaterade till lärande eller undervisning. Om 

jag skulle valt att involvera eleverna måste jag då berätta vad undersökningen går ut på och förvissa 

mig om att eleverna förstår vad studien kommer innebära. Barns utveckling i yngre åldrar är 

individuell och då krävs det att jag gör en bedömning av varje individ.  

Jag har i denna undersökning valt att se eleverna som en grupp och endast kvantitativt notera 

interaktionen i gruppen. Jag för anteckningar om elevernas sociala interaktion men inga intervjuer 

görs med eleverna.  

Ur forskningsetisk synpunkt behöver inte denna undersökning anmälas för etikprövning då ingen 

undersökningsperson kommer att skadas och inga känsliga personuppgifter kommer att behandlas, 

sparas eller publiceras. Elevernas vårdnadshavare är inte informerade på grund av att studien inte 

riktat in sig på enskilda individer (Quennerstedt, 2014:80–81).   

Eleverna och lärarna i undersökningen är avpersonifierade.  

Analysmetod  
 
Arbetet är en etnografisk forskningsansats. Genom närvaro i klassrummet gör jag en datainsamling 

med hjälp av observation där jag numeriskt summerar elevernas interaktion med läraren samt gör 

kompletterande fältanteckningar. Att som forskare delta i klassrumsmiljön och att delta i de 

aktiviteter som forskningen avser är centralt inom fältforskning (Fejes & Thornberg, 2015:218).  

Analysen görs utifrån Fangens (2005) tre grader av tolkning: tolkning av första, andra och tredje 

graden (Fejes & Thornberg, 2015:220). Enligt Fangen (2005) samverkar de olika graderna och det 

ska ses som ett sätt att förtydliga principen bakom analysarbetet. Mina tolkningar enligt första 

graden handlar om att samla in materialet i klassrummet, genomföra intervjuer och observera den 

sociala interaktionen i gruppen (Fejes & Thornberg, 2015:221). Andra graden innebär att tolkning 

av händelser görs och här drar jag slutsatser om de olika sociala relationer som uppstår men i en 
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mer vetenskapligt riktat perspektiv (Fejes & Thornberg, 2015:225). Här definierar jag mina teman 

för analysen. Tredje graden innebär att forskaren tolkar och ifrågasätter eleverna och lärarnas sätt 

att interagera med varandra (Fejes & Thornberg, 2015:231).  
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Resultat 
 
Nedan beskrivs resultatet av observationerna och intervjuerna klassvis. Skolorna kallas för A och B. 

Klasserna på Skola B kallas för B1 och B2 då jag undersöker två olika klasser på Skola B. Lärarna 

som intervjuas kallas för 1, 2, och 3.  

 

Skola A 
 

Skola A, Lärare 1 Observation  
 

Observationsprotokoll  

Flickor U Flickor T Pojkar U Pojkar T 

///// ///// ///// // / ///// ///// / ///// //// 

 

Kommentar  

 

Tre lektioner observerades under denna dag. Den första lektionen var svenska där de skrev egna 

berättelser. Andra lektionen var matte och den tredje lektionen skrev de klart sina berättelser.  

I kategorin ”Pojkar T” avser tillsägningarna en och samma elev därför uppvisar inte protokollet ett 

generellt mönster. Om man bortser från den eleven visar protokollet lika hög grad av tillsägningar 

till resterande flickor och pojkar. Flickorna har i undervisningssyfte tagit talutrymmet 17 gånger 

medan pojkarna tagit talutrymmet 11 gånger. Däremot blir tillsägningar/tillrättavisningarna större 

på en och samma pojke. En koppling skulle kunna göras till Ås (2014:54) härskarteknik, 

osynliggörande då han pratar rätt ut oavsett om någon annan elev har ordet eller inte. Dock väljer 

jag att inte relatera till en härskarteknik då han inte avsiktligt tog talutrymmet på någon annans 

bekostnad.    

Flickorna är mer aktiva än pojkarna och både tar och får talutrymmet. Dock är pojkarna inte i 

underläge flickorna. De tar och får talutrymmet också och då inom kategorin undervisning.  

I klassrummet upplever jag som observatör att eleverna har respekt för läraren vilket avspeglar sig i 

de fåtal tillsägningar som läraren ger.  

 

Skola A, Lärare 1 intervju 
 
Lärare 1 har arbetat inom skolans verksamhet sen 2003, alltså 14 år. Hen är utbildad lärare i 

årskurserna 1-7 men har arbetat som mest på lågstadiet. Den skolan hen arbetar på nu är hens tredje 

skola. Läraren beskriver eleverna som väldigt duktiga och drivna elever. I klassen finns endast 2 
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åtgärdsprogram vilket är väldigt få beskriver läraren. Trots att det bara finns 2 åtgärdsprogram finns 

fortfarande nivåskillnader i klassen precis som i en vanlig klass.  

Lärare 1 säger: ”I den här klassen kan jag verkligen arbeta som lärare” och menar på att i denna 

elevgrupp står undervisningen i fokus.  

Läraren beskriver arbetsmiljön i klassrummet som väldigt god. Hen berättar att det är en blandning 

av både stereotypa och icke-stereotypa elever i klassen. Det finns allt från den stereotypa flickan till 

”pojkflickan” och den stereotypa pojken till ”flickpojken”. Trots den blandningen så umgås alla och 

pratar med varandra.  

Trots att det är 26 elever i klassen upplever hen att hen hinner med alla elever och kommer framåt i 

arbetet. Vidare berättar hen att på grund av att klassen är så pass självgående trots nivåskillnaderna 

har det skapats en trygg miljö där alla eleverna utvecklas i sin takt.  

För att alla elever ska få chansen att dela på talutrymmet har Läraren olika strategier. En är att låta 

varannan flicka och varannan pojke få svara. En annan är att hen använder sig av glasspinnar med 

elevernas namn på. Genom att dra en glasspinne slumpmässigt blir det inte samma elever som 

svarar. Alla elever och är beredda på att svara och alla måste fundera på frågan. Lärare 1 menar på 

att flickorna i klassen är aktiva under lektionen och räcker upp handen medan pojkarna är mera 

passiva och på detta sätt får alla en chans att aktiveras på lika villkor. 

Hen beskriver att det är lätt att hamna i fällan och låta vissa ta talutrymmet och glömmer då bort de 

tystare eleverna. I denna elevgrupp har eleverna lärt sig att ibland tar läraren någon som inte räcker 

upp handen.  

 

”Det finns inget som heter pojkstreck! Så fort det händer något som har med kränkningar och göra 

så får eleverna med ett brev hem”. (Lärare 1, 2017).  

 

När det gäller vem som får uppmärksamheten beskriver läraren att det är vissa pojkar som tar hens 

uppmärksamhet. Denna uppmärksamhet kan vara både positiv och negativ. Hen menar på att 

pojkarna är omogna och inte har en utvecklad impulskontroll. Ett sätt att lösa problemet är genom 

medveten bordsplacering av eleverna. Läraren har placerat de eleverna som tar uppmärksamheten 

långt fram så hen slipper att ropa/tjata på eleven utan kan då enkelt gå fram och lägga en hand på 

elevens axel.    

Hen upplever inte att hen måste hålla tillbaka pojkarna för att låta flickorna komma fram. ”Nej 

absolut inte!” (Lärare 1, 2017). Hen berättar att det snarare är att hen behöver få pojkarna mer 

aktiva. Klassens flickor beskriver hen som starka flickor. Det är en grupp flickor som står på sig och 

vågar säga ifrån. Läraren 1 upplever att klassen har ett bra klimat och att de är självgående. Dock är 

pojkarna väldigt omogna och har bristande impulskontroll men detta visar sig inte i min 
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observation. De har arbetat mycket med ”Stopp min kropp!” som handlar om att flickornas eller 

pojkarnas egna kroppar är deras egna och inte till för någon annan att ta på. I klassen har många 

flickor redan utvecklats fysiskt vilket har gjort att pojkarna börjat kommentera detta. Läraren har 

direkt varit på och arbetat aktivt för att eleverna ska förstå att de inte på något sätt får kränka 

varandra utifrån utseende. På grund av hens aktiva arbete har det gjort att flickorna vågat säga ifrån 

själva, i grupp samt vågat ta upp om det händer någonting i storklass under lektionen.  

 

Läraren beskriver att hen vill hålla en professionell relation till eleverna. Hen vill att eleverna ska 

känna sig trygga att komma till hen om det uppstår en konflikt som de sen försöker lösa 

tillsammans. Jag som observatör upplever att de är känner sig trygga med hen och hen visar också 

att hen är allas lärare och att hen ser alla eleverna. Läraren beskriver att det är viktigt för elever att 

ha en tydlig ledargestalt och det är hens jobb att vara den ledaren.  

 

”Flickorna kommer ofta och ge mig kramar och där är det viktigt att jag försöker hålla min 

professionalitet. Jag är allas lärare och det finns några pojkar har jag fått jobba mycket med”. 

(Lärare 1, 2017).  

 

Pojkar som hen beskriver klassades som de ”busiga pojkarna”. Här beskriver läraren att det är 

mycket viktigt att inte skälla på de med deras namn inför hela gruppen. När pojkarna gick i första 

klass placerade hen de långt fram och fick lägga handen på axeln eller så fick pojkarna en boll att 

pilla på. Det är viktigt att dämpa tjatet för dessa pojkar och lyfta och berömma de. Här har även 

föräldrarna kopplats in och många samtal har handlat om att uppmuntra pojkarna. De måste få stark 

självkänsla och inte ständigt få en massa negativitet på sig menar Lärare 1. 

En diskussion som dyker upp ofta handlar om att man som vuxen har lättare att få respons från 

flickorna. Som vuxen måste man tänka extra mycket på det. ”Jag är lärare för alla barn och vi är 

här för ett syfte. Jag är där för att undervisa.” (Lärare 1, 2017). Hen beskriver inte sig själv som en 

stereotyp ”flick-fröken”. Vidare berättar hen betydelsen av att möta upp pojkarna som har bristande 

impulskontroll. ”Vår utgångspunkt som lärare måste vara att alla barn har kvalitéer och att det inte 

finns elaka barn” (Lärare 1, 2017). Vid konflikter är det också viktigt att förklara för eleven att det 

inte är eleven i fråga som läraren tycker illa om utan det är handlingen som är illa menar Lärare 1.  

Något annat som läraren tar upp är att hen själv är väldigt fysisk av sig. Hen brukar vilja lägga 

armen om eleverna ibland och där måste hen tänka sig för då alla elever inte alls är bekväma med 

det.  

På frågan om hen någon gång omedvetet har gjort skillnad på flickor och pojkar svarar hen: 

”Självklart har det hänt att jag någon gång sagt: Men lilla gumman och det får man inte göra” 
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(Lärare 1, 2017). Detta beskriver hen som att det är något som egentligen bara hen tänker på och 

inte eleverna. Responsen från eleverna förändras inte om hen någon gång uttryck sig så. Läraren 

beskriver att här är det viktigt med kollegialt lärande och att få chansen att titta in i andra kollegors 

klassrum och kunna ge feedback på varandras undervisning.  
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Skola B 
 

 

Skola B1, Lärare 2 Observation  
 
Observationsprotokoll 

 
Flickor U Flickor T Pojkar U Pojkar T 

///// ///// // 
 

// ///// //  ///// ///// ///// ///// 

 
 
Kommentar 

 

Fyra lektioner observerades under denna dag. Den första lektionen hade eleverna Nationellt prov i 

matte. Andra lektionen hade de SO där de pratade om fåglar som lever vid Tåkern. Tredje lektionen 

var det engelska och slutligen NO där de tittade på film om Tekniska verken. 

Denna observation visade att pojkarna tar över i klassrummet och får extremt många fler 

tillsägningar än flickorna. I undervisningen under dagen har flickorna svarat 12 gånger och pojkarna 

7 gånger. Men medan flickorna bara fått tillsägning 2 gånger har pojkarna fått tillsägningar hela 20 

gånger.  

I kategorin undervisning är det dock flickorna som tar talutrymmet. Det var en stor skillnad mellan 

vilken lärare som undervisade. Den icke intervjuade läraren hade en betydligt mera auktoritär 

lärarstil och eleverna respekterade det. Under hens lektion fick det inte förekomma att eleverna 

pratade samtidigt som hen eller någon annan elev. Den intervjuade läraren hade en mindre 

auktoritär framtoning. Hen hade mer ”tålamod” och kunde under sin genomgång ha elever som 

pratade samtidigt som hen. Ingen tillsägning förekom och det gjorde att fler elever började prata. 

När nästan alla elever pratade då fick de en tillsägning. Hen menade på att det var en ”typisk 

torsdagseftermiddag”.  

Jag kunde observera ett antal beteenden bland eleverna som kan kopplas till Ås (2014:54–55) 

härskartekniker. Jag kunde se: undanhållande av information i form av att eleverna gick i olika 

smågrupper och viskade om de andra, osynliggörande då många av eleverna inte lyssnade på hens 

undervisning samt förlöjligande då det förekom grimaser och subtila miner och gester (ibid).  
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Skola B1, Lärare 2 intervju 
 

Lärare 2 har arbetat som lärare sedan 1971, i 46 år. Hen undervisar i år 1-3 men är även behörig i 

svenska och idrott upp till år 6. Hen har arbetat på fyra olika skolor och trivs i sitt läraryrke och 

tycker det är roligt. I klassen har de två mentorer som delar ansvaret för undervisningen i klassen. 

Intervju gjordes bara med en av dem. Mentorerna är olika i sin undervisningsstil vilket inte verkar 

vara ett problem för eleverna. På grund av resursbrist får inte Lärare 2 tillgång till någon extra 

resurs under lektionerna. Dock finns det barn som skulle behöva sitta själva med en vuxen eller 

undervisas i mindre grupp. 

 

Lärare 2 beskriver att dagen har varit som vanligt förutom att det var Nationella prov på morgonen.  

Hen beskriver att stämningen i klassen är god. Eleverna beskrivs som snälla och omtänksamma. På 

frågan om vem hen upplever tar mest talutrymme i klassrummet berättar hen att pojkarna kan 

tendera att ta över. Hen menar på att pojkarna hörs mycket mer än flickorna. Vidare berättar hen att 

hen ibland i klassrummet får hålla tillbaka pojkarna för att släppa fram flickorna. ”De bryr sig inte 

om att det finns andra elever utan det är de som ska synas och höras mest. Det är lite ”Här kommer 

jag!” (Lärare 2, 2017). Hen funderar själv många gånger varför det är så men har inget svar. Vi 

pratar vidare om att det förekommer att pojkar blir uppfostrade till att bli stora, tuffa och modiga 

och flickorna till mer gulliga, rara och snälla. Läraren 2 upplever ändå att en utveckling skett där 

flickor tar mer talutrymme i klassrummet än innan.  

 

Läraren beskriver att klassens elever är både stereotypa och avvikande från normen. Hen berättar att 

många av flickorna dansar, tänker på frisyrer och kläder medan pojkarna inte alls bryr sig om det 

utan är mer intresserade av att spela fotboll och leka på rasterna. På skolan finns en fritidspedagog 

som har styrda rastaktiviteter och där har både pojkar och flickor varit med och lekt.  

Lärare 2 berättar att eleverna hellre väljer böcker utifrån utseendet och inte för innehållet. Beroende 

på vad de tar för bok kan man också fundera lite på varför de väljer just den boken. Här beskriver 

hen att det ibland kan ses tydliga skillnader mellan elever. Lärare 2 menar att en del flickor väljer de 

böcker med framsidor som är väldigt färgstarka medan pojkarna väljer böcker om sport, drakar, 

pirater eller annat som skulle klassas som ”pojkböcker”. Läraren berättar att hen själv läste de mer 

typiska ”pojkböckerna” och arbetar för att eleverna ska förstå att det är innehållet som är det 

viktiga.  

 

”Jag vill inte dela upp men vi är olika som människor” (Lärare 2, 2017).  
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På frågan om hur klassen är som grupp och hur den fungerar i klassrummet svarar Läraren 2 att det 

är viktigt att se alla individer. Hen beskriver att hen har en bra relation med eleverna. Eleverna 

kommer om det sker konflikter så de tillsammans kan reda ut dessa. Hen upplever att flickorna 

kommer oftare fram och pratar om problem som uppstår. Pojkarna rusar i allmänhet mer ut och gör 

annat. Det menar Läraren 2 beror på att flickorna helt enkelt ligger före i utvecklingen.  

Trots att de är två mentorer i denna klass men hen på att detta inte är något problem för eleverna. 

De känner sig lika trygga med båda lärarna.  

 

I klassen förekommer även de ”tysta barnen”: Lärare 2 berättar att hen ofta får säga till dessa: ”Visa 

att du finns! Jag vet vad du kan” (Lärare 2, 2017). Hen menar på att det är viktigt att tänka på att 

alla inte är de elever som syns och hörs. Det beror mycket på att eleverna är rädda för att göra fel. 

För att arbeta för att alla ska få ta talutrymmet i klassrummet har de pratat mycket i klassen om hur 

man ska vara mot varandra och det gör inget om man säger fel. Alla måste få säga sitt och man 

behöver inte tycka likadant. ”Det är bra att de inte tycker likadant för då blir det en diskussion” 

(Lärare 2, 2017).  

För att visa alla elever att hen ser de låter hen inte bara de som räcker upp handen får svara även de 

som inte räcker upp handen. Detta för att hen vet att eleverna vet sitter med svaret men är försiktiga. 

En del har svårare för sig och får då inte en svår fråga. De får en lätt fråga som hen vet de kan svaret 

på för att stärka deras självkänsla och kanske våga räcka upp handen och svara nästa gång. Hen 

understryker att det är viktigt att alla får prata.  

 

”Jag brukar alltid se till att jag ser alla elever varje dag. Jag ska inte tänka: Undrar om den eleven 

var här idag” (Lärare 2, 2017).  

 

Lärare 2 beskriver hur hen upplever elever idag jämfört med förr. Lärare 2 har arbetat i 46 år och 

har därmed erfarenhet. Hen menar att barn idag får lära sig att ta för sig i olika forum såsom skola, 

hemmet och på aktiviteter. Hen upplever att barn idag är väldigt egoistiska och vana att stå i 

centrum samt att samhället är förändrat. Föräldrar är stressade, kommer hem sent, jobbar mycket 

och barnen har många olika aktiviteter som de ska skjutsas till. ”Vi skulle behöva lugna ner oss lite 

och prata mer med våra barn” (Lärare 2, 2017). Hen berättar att det är viktigt som vuxen att prata 

med barnen om att det finns andra barn och att hela världen inte kretsar runt dem. Hen poängterar 

att uppfostra bör ske hemma istället för att de ska göra det på skolan.  

Dilemman i dagens klasser är av social karaktär. Det kan vara situation hemma där föräldrar skiljer, 

bråkar eller träffar en ny partner och detta påverkar relationerna i familjen. Detta i sin tur påverkar 

barnen och deras agerande menar Lärare 2.  
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Skola B2  
 

Klassen består av 21 elever varav 12 pojkar och 9 flickor. Elevgruppen består enbart av 

svenskfödda elever med svenska som modersmål. Lärare 3 beskriver att eleverna har en god social 

bakgrund. Majoriteten av vårdnadshavarna är högskoleutbildade. En tredjedel av elevernas föräldrar 

är skilda. Klassen bildades i höstas. Innan dess fanns 3 klasser med cirka 30 elever i varje. Dessa 

klasser upplevdes som för stora varför skolan valde skolan att dela upp och göra en ny klass. Detta 

blev också en förutsättning för att kunna tillgodose alla elevers behov och skapa ett bra arbetsklimat 

vilket hen upplever fungerar bra.  

 

 

Skola B2, Lärare 3 Observation  
 

Flickor U Flickor T Pojkar U Pojkar T 

///// ///// //  ///// ///// // ///// // 

 

 

Kommentar 

 

Första lektionen var det samling och mattelektion, andra lektionen var det NO.  

Arbetsmiljön tycktes vara lugn vid observationstillfället. Observationen visade att det inte var 

någon som tog mer talutrymme än någon annan. Läraren ansträngde sig för att alla skulle få 

möjlighet att svara vilket avspeglar sig i resultatet. Hens metodik att låta varannan flicka och 

varannan pojke svara. Lärare 3 har en god relation med eleverna och eleverna har respekt för hen. 

De verkar känna sig trygga med hen och det märks tydligt att hen har haft tydliga regler. Hen höjer 

inte rösten eller hyschar eleverna då det inte behövs. Eleverna vet vart gränsen går och vad som 

förväntas av de i klassrummet.  

Under NO:n hade eleverna en annan lärare som undervisade men lärare 3 var kvar i klassrummet. 

Den läraren erhöll inte lika stor respekt från eleverna som lärare 3.  

Under denna observation förekom inget beteende som kan kopplas till Ås (2014:54–55) 

härskartekniker.  

 

Skola B2, Lärare 3 intervju 
 

Lärare 3 har arbetat på skola B, i en årskurs 2. Hen har arbetat som lärare 18 år. Hen har tidigare 

arbetat på en skola i Stockholm och jobbar nu på Skola B. Hen har behörighet i svenska, SO och 
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engelska i årskurs 1-7. Hen har sedan läst till NO och matte. Hen har främst arbetat i årskurs 4-6 

men har nu valt att gå ner till 1-3.  

 

Angående talutrymmet i klassen beskriver hen att det i undervisningssyfte är flickorna som tar mest 

plats. De är aktiva under lektionerna, räcker upp handen och vill dela med sig av det de kan. Det 

förekommer även att pojkarna räcker upp handen. Pojkarna tar mest talutrymmet i klassrummet 

men inte i undervisningssyfte. 

Hen upplever att flickor generellt har svårare att göra sin röst hörd i klassrummet. När hen arbetade 

på mellanstadiet såg hen en tydlig bild av detta. Hen vill inte heller hålla tillbaka pojkarna för att 

släppa fram flickorna utan istället lyfta flickorna. Pojkarna får annars känslan av att de blir 

åsidosatta och får inte svara alls. Hen berättar att några av flickorna i klassen tycker det är jobbigt 

att prata inför hela klassen och har då en överenskommelse med dem. Hen ser till att få ögonkontakt 

med dem när de räcker upp handen och kan då gå fram till eleven och eleven får berätta för läraren. 

Är svaret rätt då vågar de säga det högt i klassen enligt Lärare 3.  

Lärare 3 berättar att hen har olika strategier för att ge alla chansen till talutrymme. Ibland brukar 

hen låta ta varannan flicka och varannan pojke svara vilket funkar bäst om man har jämnt antal 

elever i klassen. Hen arbetar även med glasspinnar som även Lärare 1. Är det många som räcker 

upp handen och låter hen alla svara samtidigt. 

Framförallt jobbar hen med att alla ska få tid att tänka. Hen följer EPA-modellen: tänka själv, fråga 

kompis och sen berätta i klassen. Alla får då möjlighet att tänka först för att sedan räcka upp handen 

och våga svara.   

Lärare 3 beskriver sin elevgrupp som uppdelad. Flickorna leker med flickorna och pojkarna med 

pojkarna. Det sker ingen interaktion mellan dessa grupper under rasterna. Hen menar att pojkarna 

föredrar att leka ”jaga-lekar”, spela fotboll och röra på sig. Det förekommer även att några flickor är 

med och spelar men majoriteten av flickorna har dansen som fritidsintresse och dansar mycket på 

rasterna. Lärare 3 berättar vidare att hen arbetar för att alla ska få möjlighet att prova på olika saker 

även om man inte sysslar med det. Alla ska få pröva att göra olika saker och kunna välja olika 

aktiviteter från dag till dag.  

Det är viktigt att man ser och uppmärksammar barnen samt ger de det stöd de behöver berättar 

Lärare 3 vidare. Ibland kan det vara bra att prata med eleverna om något annat än skolan. Hen 

använder sig av kroppskontakt till exempel att lägga handen på axeln eller hålla om. En del barn 

gillar inte det och då får man respektera det. Det gäller att arbeta fram en tillit och bygga upp ett 

förtroende. Hen beskriver sin egen roll som lärare som ganska fyrkantig och hård men att många 

elever tycker hen är varm och snäll. Lärare 3 höjer väldigt sällan rösten till eleverna eller ger 

någon/några elever skäll inför gruppen.   



24 
 

”Eleverna behöver tydliga ramar och det ska sättas tidigt och sen kan ramen få växa successivt” 

menar Lärare 3.  

Det finns en dörr i klassrummet som leder in till ett mindre rum. Det kan vara för att några vill ha 

det lite lugnare omkring sig.  Ibland får eleverna sitta där och arbeta och ibland vill hen ha eleverna 

kvar i klassrummet.  

För att skapa en god relation till sina elever är det viktigt att lyfta alla elever. En del elever behöver 

även lite extra. Att tänka på är att inte ge skäll inför hel grupp. När man arbetar med de mindre 

barnen handlar det mycket om att fostra eleverna. De mindre barnen är ofta impulsiva och tänker 

inte alltid på vad de gör eller säger. Det är då viktigt att visa de vägen till det beteende som är 

önskat istället för att skälla på dem. Uppmärksamma det som eleven gör bra istället för det dåliga. 

Det är också viktigt att ha en god relation med vårdnadshavarna. Är elevens vårdnadshavare nöjda 

speglar det av sig till eleverna. Tycker vårdnadshavarna att läraren inte alls är bra och pratar mycket 

om det är hemma tar eleven med sig detta till klassrummet och då blir det svårare att skapa en 

relation anser Lärare 3.  

Att skapa en god relation är en process. Ibland kommer den snabbt och ibland tar det tid. ”Vi får 

inte pusha på något utan det är på barnets villkor. När eleven känner sig redo så kommer den till 

dig. Under tiden är det viktigt att som lärare visa att man finns” (Lärare 3, 2017).    

 

Lärare 3 upplever att en förändring pågår inom skolans verksamhet avseende både elever och 

kontakten med vårdnadshavarna. Hen menar på att problemet ligger på samhällsplan. Förr satte 

samhället ett högre värde på skolan och dess verksamhet. Hen tycker att skolan som verksamhet får 

”oförskämt mycket skäll” bland annat på grund av PISA-resultaten.  

Hen upplever att samhället idag blivit mer ”JAG”-centrerat. Föräldrar idag pushar på sina barn mer 

till att ”Du kan bli vad du vill och göra vad du vill. Det är du som är den viktiga” (Lärare 3, 2017). 

Denna attityd tar eleverna med sig in i klassrummet. Hen beskriver det som att föräldrarna anser att 

”det handlar om mig och mitt barn”. Dock finns det fortfarande 30 elever till i klassrummet att ta 

hänsyn till. ”Vi kan inte göra såhär för DITT barn då det finns andra barn runtomkring” (Lärare 3, 

2017).  

Under en diskussion i klassen diskuterades det om eleverna skulle få ha något att plocka med under 

genomgångar. Vissa elever har svårt att sitta still och upplever det lättare koncentrera sig om de 

plockar med någonting. Dilemmat då är att resterande elever blir störda av detta. Varje enskilds 

behov blir då viktigare än gruppens vilket blir fel. ”Självklart är varje individs behov viktigt men 

måste också vidgas till att se till eleverna som grupp” menar Lärare 3.  
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Diskussion 
 

Analysen av resultatet sker med hjälp av Fangens (2005) tre grader av tolkningar (Fejes & 

Thornberg 2014:220) och Thornbergs (2013:94–95) ledarstilar.  

Genom analysen framkom två starka teman som återfinns i intervjuerna. Dessa är: talutrymme och 

hur läraren tar sin roll som ledare och auktoritet. Forskning visar på att lärare tar 2/3 av 

talutrymmet under lektionen och eleverna tar 1/3 av talutrymmet. Orsaken är att läraren fungerar 

som förmedlare och eleverna som mottagare och har till uppgift att föra diskussionen framåt i 

klassrummet. Hur talutrymmet fördelas mellan eleverna är helt lärarens initiativ och därmed styr 

hen också helt hur talutrymmet fördelas mellan flickor och pojkar (Dahlkwist, 2012:102). Alla tre 

lärare som intervjuats nämner vikten av att vara en tydlig ledare i klassrummet och skapa relationer 

till sina elever, sätta gränser samt bygga upp ett förtroende.  

 

Enligt observationen framstår Lärare 1 som en blandning av Thornbergs (2013:94–95) alla 

ledarstilar. När hen har sina genomgångar upplevs hen som auktoritär. Hen vill ha en tydlig 

genomgång med instruktioner först och berätta vad som ska göras och när genomgången är klar kan 

eleverna ställa frågor. När det sker klassomröstningar antar hen en blandning av den demokratiska 

ledaren och låt-gå ledarstilen. Den demokratiska behöver ibland hjälpa till i gruppdiskussionerna för 

att sedan kunna lära eleverna att själva uttrycka sina åsikter och fatta gemensamma beslut som 

klass. I intervjun beskriver hen att klassen är självgående och kan alla regler och rutiner.  

Vid observationen kunde alla elever oavsett flicka eller pojke räcka upp handen och svara på frågor. 

I denna klass var det flickorna som var mest aktiva och tog talutrymmet i klassen både i 

undervisningssyfte och spontan diskussion vid observationstillfället. I denna klass beskrev Lärare 1 

i intervju att flickorna är starka. De vågar ta talutrymmet, säga ifrån och delta aktivt i 

undervisningen enligt Lärare 1. Här är flickorna inte i underläge jämfört med pojkarna i 

undervisningssyfte.  

Einarsson (2003) beskriver i sin forskning att den kvinnliga läraren på lågstadiet kommunicerar mer 

med flickorna än med pojkarna. Observationen i Skola A motsäger detta. I intervjun understryker 

också Lärare 1 vikten av att hen är alla barns lärare. Hen själv beskrev sig som en lärare som varken 

pratar mer med flickor eller med pojkar. Hen beskrev att flickorna tar det största talutrymmet i 

undervisning och i det sociala samspelet i klassen. Av observationsprotokollet framgår att flickorna 

är sammanlagt mer aktiva på lektionerna än pojkarna.  

 

Observationen i Skola B1, Lärare 2 visas en blandning av demokratisk ledare och låt-gå ledare med 

lutning åt låt-gå ledare (Thornberg, 2013:94–95).  
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I Wahlströms (2003) observation beskriver hon hur pedagogen felaktigt uppmärksammar pojkarnas 

negativa beteende och därmed inte ser eller ger respons på flickornas positiva beteende. I 

observationsprotokollet framgår tydligt att pojkarna tar det största talutrymmet totalt, men i 

tillsägningar/tillrättavisningar.  

 

Lärare 3 har en demokratisk ledarstil enligt Thornbergs ledarstilar (2013:94–95). Hen beskrev i sin 

intervju att hen brukar tänka på att låta varannan flicka och varannan pojke får svara på frågor. 

Klassen domineras varken av flickorna eller pojkarna enligt observationsprotokollet. Under 

observationen noterades också att hen aldrig höjer rösten eller hyschar eleverna. Istället för att 

hyscha eller säga till elever som kanske pratar högt eller avbryter i genomgången så sänker hon 

själv rösten och börjar viska och eleverna förstår redan då vad som gäller. Hen anser själv i 

intervjun att hen tydligt sätter gränser och ramar för eleverna och att när allt sitter i ryggmärgen kan 

hen börja tänja på ramarna och både hen och eleverna utvecklas tillsammans. I undervisningen 

under dagen har flickorna svarat lika ofta som pojkarna. 12 gånger flickor och 12 gånger pojkar. 

Tillsägningar har bara skett hos pojkarna och detta gjorde 7 gånger. Trots att talutrymmet i klassen 

under dagen är jämnt fördelat mellan flickorna och pojkarna samt att läraren har en ambition att ge 

alla lika stort talutrymme är det övervägande pojkar som får tillsägningar.  

I intervjun framkom det att en del flickor inte vågar räcka upp handen i klassrummet. Istället 

försöker Lärare 3 få ögonkontakt med dem så hon sen kan gå fram till dem och de kan viska svaret. 

Hen menar på att flickorna är rädda för att göra fel och vill inte göra fel inför klassen.  

Utifrån Berit Ås (Wedin, 2014:54–56) definitioner av härskartekniker förefaller det som att 

flickorna är rädda för att bli förlöjligade. Genom att räcka upp handen och svara fel törs de inte 

riskera att sticka ut eller att klasskompisarna skrattar eller fnissar åt dem. Förlöjligande kan också 

ske genom miner, gester eller att utbyta blickar mellan sig (ibid).  

Resultatet av till exempel Wahlströms (2003) forskning som jag nämner tidigare är att pedagogerna 

förstärker pojkarnas dåliga beteenden mer än uppmuntra flickornas positiva beteenden. Detta 

avspeglar sig i hur flickor respektive pojkar tar plats i klassrummet, interagerar och tar initiativ till 

kommunikation. 
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Slutsats 
 
Denna studie försöker ge svaret på hur flickor och pojkar tar talutrymmet i klassrummet samt hur 

lärare arbetar för att talutrymmet ska fördelas jämlikt. Den tidigare forskningen pekar på att pojkar 

både tar och får mer talutrymme då de uppmärksammas både i undervisningssyfte och tillsägning. 

Detta kan vi tydligt se i Wahlströms (2003) undersökning. Där uppmärksammar pedagogen 

pojkarnas negativa beteenden men ger ingen positiv respons till flickorna som gör rätt.  

I de klasser som observerats framträder inte någon stor skillnad på flickors och pojkars agerande. 

Någon genusproblematik i form av att lärare favoriserar eleverna utifrån kön har inte framkommit. 

Däremot framstår det tydligt att lärarens professionalism och ledarstil är avgörande för klimatet i 

klassen. I de här årskurserna som observerats framstår det tydligt att lärarens agerande är av största 

vikt. Alla tre lärare arbetar systematiskt med och har skapat egna metoder och tekniker för att alla 

elever ska få ta talutrymmet i klassrummet på olika sätt. Lärare 3 betonar att som lärare ska man 

inte hålla tillbaka pojkarna utan fokusera på att lyfta flickorna istället för att få en jämvikt.  

Den här studien visar att det mest avgörande för att flickor och pojkar ska få en jämlik undervisning 

är att läraren är medveten om och systematiskt arbetar för att ge flickor och pojkar lika mycket 

talutrymme.  

 

Egen reflektion  
 
Upptagningsområdet för Skola A och Skola B är olika. Skola A har ett blandat upptagningsområde 

med svenska barn, utlandsfödda eller barn till utlandsfödda föräldrar. Många barn har även svenska 

som andra språk. Eleverna kan dessutom ha vårdnadshavare som inte behärskar språket och 

möjligheten att få hjälp hemma kan vara mindre.  

Jag upplever att i Skola A är de väldigt omtänksamma och hjälper varandra att nå målen. Eleverna 

uppvisar en större mognad och har en grundläggande förståelse för sina kompisar som har 

eventuella svårigheter. Dock börjar problem dyka upp i form av förpubertalt beteende som 

uppmärksammas då pojkarna tar flickorna på rumpan eller kommenterar deras kroppar. Detta 

förekommer inte på Skola B i någon av klasserna. En fundering kring detta är att Skola A är en F-9 

skola där eleverna i de lägre årskurserna blandas med de äldre årskurserna. Eleverna ser hur de 

äldre beter sig och ser upp till dem. De härmar gärna deras beteende vilket inte alltid är önskvärt. 

Effekterna blir att eleverna växer upp snabbare och får inte tid att vara barn. Umgänge och 

utseendefixering blir tidigt viktigare än lek.  

Skola B har ett socioekonomiskt homogent upptagningsområde. Skola B har bara elever med 

svenska som modersmål och elever med svenska som andra språk förekommer inte. Skola B är en 
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F-6 skola där år 5 och 6 är placerade på en högstadieskola i närheten vilket leder till att de lägre 

årskurserna aldrig blandas med de äldre årskurserna. Dock upplevs eleverna som egocentriska, 

mindre mogna och tänker bara på sig själva. Då det inte förekommer avvikelser som t.ex. elever 

med annat modersmål eller religion leder det till att det sociala umgänget och kunskap om 

omvärlden blir begränsat. Till skillnad från Skola A leker klasserna i Skola B mer. Leken står i 

centrum och någon utseendefixering är inte lika tydligt.  

Jag anser att det vore bättre för de yngre barnen att inte blandas med de äldre barnen. På det sättet 

kan man förebygga en tidig etablering av oönskade beteenden. Dessa beteenden kan uppstå oavsett 

men genom att sära på årskurserna har man gjort en förebyggande åtgärd.  

 

Avslutningsvis, en stor utmaning idag för lärare är att som formell ledare i klassen skapa sig en 

legitim auktoritet. Läraren har stor betydelse i klassrummet för att det ska bli en god arbetsmiljö. 

Finns det inte en tydlig ledare i klassrummet blir det lätt att eleverna tar över i klassrummet. Genom 

ett konsekvent agerande och arbete där läraren tar ett tydligt ledarskap i klassen och är medveten 

om att alla ska få lika talutrymme, motverkas och minskas genusproblematiken och det skapar en 

trygg skolmiljö för alla eleverna. Lärarens pedagogiska kompetens och kunskaper om genusfrågor 

är nödvändig för att skapa en jämställd skola.  
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Bilaga 1 
 
 
 

Observationsprotokoll 

 
Interaktionen mellan lärare och elev.  

Undervisning eller tillsägning?  

 

Klass:  

Antal elever:  

Antal flickor: 

Antal pojkar: 

 

 

  

Flickor  U Flickor  T Pojkar  U Pojkar  T 

    

 

 

Kommentar:  
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Bilaga 2 
 

 

Intervjumall 

 
1. Hur länge har du arbetat som lärare? Vilka årskurser undervisar du i? Har du arbetat på olika 

skolor?  

 

2. Kan du beskriva elevgruppen? Beskriv segregationen i klassen, etniskt och socialt. 

 Hur är arbetsmiljön i klassrummet? 

 Upplever du att det är tjejer, killar eller vissa individer som tar mest plats? 

 Hur är stämningen mellan tjejer och killar? Killar och killar? Tjejer och tjejer? 

 Upplever du att du måste hålla tillbaka killarna för att låta tjejerna komma fram eller 

tvärtom? 

 Kan du se att det finns olika typer av tjejer/killar? Är de stereotypa? Annorlunda 

utifrån normen?  

 

 

3. Hur tycker du att din kontakt med eleverna ser ut?  

 Har du lättare att få respons från tjejerna eller killarna? 

 Hur tycker du att du arbetar för att alla elever får plats i klassrummet?  

 Tror du att du omedvetet gör skillnad på tjejer och killar? Hur?   

 Tycker du dessa frågor är relevanta för din undervisning?  

 

 


