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Sammanfattning 
Abstract 
Syftet med uppsatsen är att belysa flickors och pojkars olika villkor i skolan samt att undersöka vilka konsekvenser 
dessa får för den muntliga kommunikationen. Genom uppsatsen vill jag också belysa hur arbetet med jämställdhet kan 
bedrivas på olika skolor och i olika klasser. Jag vill dock påpeka att det är jämställdheten mellan elever i skolan som 
jag har tittat på, inte mellan lärare eller annan personal på skolan. 
      I litteraturgenomgången redovisar jag några olika makt- och dominans processer som finns mellan könen och hur 
lärare, skolan och elever på olika sätt påverkar könsrollerna. Jag redogör kort för hur språk och makt hör samman och 
tar upp olika aspekter kring talutrymme och hur det fördelas i klassrummen. Avslutningsvis tar jag upp några 
undersökningar om talutrymme. 
      I min empiriska studie har jag observerat talutrymmet, genom att räkna antal repliker, i två olika klasser samt 
intervjuat deras lärare om olika saker rörande jämställdhet. Bl.a. hur de arbetar med jämställdhet på skolorna och i 
klassrummen och hur de gör för att utjämna talutrymmet under lektionerna. 
      Jag tycker mig se en liten positiv utveckling när det gäller jämställdheten på skolorna och då framförallt när det 
gäller talutrymmet, t.ex. har skillnaderna mellan pojkars och flickors talutrymme minskat. Det går framåt men sakta. 
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1 BAKGRUND 
 
Det har på senare tid förts en debatt i samhället om jämställdhet inom olika områden, såsom 
löner, yrken och utbildning. Jag blev nyfiken på vilken roll grundskolan har i detta och hur det 
ser ut i skolan idag.  
      Under mina fyra år som studerande på lärarprogrammet har jag haft tillfälle att se hur 
många olika klasser jobbar. En av de saker jag lagt märke till är att i flera av klasserna 
utmärkte sig och bestämde pojkarna mer än flickorna. De tog helt enkelt större utrymme. Jag 
började fundera på om inte flickor och pojkar ges samma möjligheter i skolan? Behandlas de 
inte lika?   
      Jag kom också att fundera på om jag själv, omedvetet, behandlar flickor och pojkar olika. 
Därför ville jag fördjupa mig i ämnet. 
 
 
 
Utbildning och kön i ett historiskt perspektiv 
 
      Molloy (1992) skriver att värderingar om att flickor och pojkar är olika och ska behandlas 
olika har funnits länge inom skolan. I en lärarhandledning från 1842 står det: “flickan bör 
uppfostras för helt andra ändamål i samhället, eftersom hennes natur och väsen är så olika 
gossens“. (enligt Molloy, 1992, s. 39)  
Hon anser vidare att en föråldrad metodik och könsrollsuppfattning fortfarande lever kvar i 
klassrummen. 
      Käller (1990) skriver att flickans fostran genom seklerna har haft moderskapet och 
familjen i fokus. Flickorna har ofta utestängts från utbildning. Det finns fler kvinnliga 
analfabeter än manliga. Fostran med hem- och familjeinriktning påverkar flickornas 
utbildningsval och därmed yrkesvalen. Grundmönstren med lägre värde till flickor gäller även 
om det varit omöjligt att visa att flickor i något intellektuellt avseende är “sämre“ än pojkar.  
Hon skriver också att traditionell utbildningsforskning är mer inriktad mot klass än mot kön.   
      Weiner och Berge (2001) skriver att det svenska skolsystemet började förändras efter 
andra världskriget. Den ekonomiska tillväxten sköt i höjden och det fanns utrymme för 
tillväxt även av utbildning och andra områden. Den svenska välfärdsstaten, folkhemmet, 
byggdes färdigt. Det man försökte åtgärda med det gamla systemet var att det var ojämlikt, 
det återspeglade en rådande ojämlik klass- och könsspecifik arbetsdelning där män från de 
högre klasserna satt på de yrkespositioner med mest makt och inflytande i samhället. Det 
klass- och könssegregerade utbildningssystemet med folkskolor, yrkesskolor, flickskolor och 
läroverk ersattes av den obligatoriska, gemensamma nioåriga grundskolan. Oavsett kön och 
klass skulle alla flickor och pojkar ha rätt till lika utbildning i en gemensam skola med en 
gemensam läroplan. Under denna period var alla styrdokument och läroplaner för skolan 
centralstyrda.  
      Berge skriver att 1946 års skolkommission utarbetade förslag till riktlinjer för en skola för 
alla (i Arnesen, 1998). 1962 kom den första läroplanen för den nioåriga grundskolan. Den 
reviderades 1969 och skolans möjligheter att bryta könsvallen underströks. Samundervisning 
och lika behandling var de medel som skulle användas för att uppnå målet om jämställdhet 
mellan könen. 
      Weiner och Berge (2001) skriver att det i slutet av 1970-talet påbörjades ett skifte i 
skolpolitiken som skulle avslutas under 1990-talet. Denna period präglas av en försämrad 
ekonomi och avreglering. Privatisering och decentralisering blev nya nyckelord i svensk 
politik. Under den här perioden skiftade skolpolitiken från en centralstyrd skola med 
regelstyrda nationella läroplaner till en decentraliserad skola med målstyrda nationella 
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läroplaner, som bl. a. innebar större lokalt ansvar för ekonomi och pedagogisk utveckling. 
Nyckelorden var valfrihet och olikhet. Samtidigt som skiftet med målstyrda läroplaner så 
introducerades begreppet jämställdhet. Den första målstyrda läroplanen var Lgr-80. 
      Berge (i Arnesen, 1998) anser att de gamla ojämlika maktförhållandena lever kvar i 
skolan, trots att ojämlika maktförhållanden inte längre officiellt ska finnas i skolan. Hon 
tillägger att den offentliga statistiken dessutom visar att bara små förändringar skett i flickors 
och pojkars utbildnings- och yrkesval. 
 
 
 
Vad säger Lpo-94 om jämställdhet? 
 
Vad har då lärarna och skolan att gå efter när det gäller jämställdhet? I den nuvarande 
läroplanen för grundskolan, Lpo-94, står det bl.a följande: 
 
     ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
     mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de världen som skolan ska gestalta och 
     förmedla.” (Lpo-94, s. 5)  
 
     ”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 skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 
     oberoende av könstillhörighet.” (Lpo-94, s.6) 
 
      Lpo-94 säger också att alla som arbetar i skolan skall bidra till att motverka de 
begränsningar i elevens studie och yrkes val som grundar sig på kön eller social eller kulturell 
bakgrund. Dessutom ska läraren se till att alla elever, oavsett kön och social och kulturell 
bakgrund, får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer, och undervisningens innehåll. 
Ett inflytande som ska öka med stigande ålder och mognad. Läraren ska också verka för att 
flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen. 
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2 SYFTE 
 
Jag har kommit att intressera mig för jämställdhet inom skolans område. Syftet med uppsatsen 
är därför att belysa flickors och pojkars olika villkor i skolan i allmänhet samt att undersöka 
vilka konsekvenser detta får för den muntliga kommunikationen i synnerhet. 
      Jag vill också belysa hur arbetet med jämställdhet kan bedrivas på olika skolor och i olika 
klasser. 
 
 
 
 
Frågeställning 
 
- Hur jobbar man med jämställdhet ute på skolorna och i klasserna? 
- Vad får flickors och pojkars olika förutsättningar och villkor för konsekvenser i den 
muntliga kommunikationen i klassrummet? 
- Hur ser talutrymmet ut för flickor och pojkar i skolan i dag? 
- Har det skett någon förändring sedan de refererade rapporterna om talutrymme kom? 
 
 
 
 
Begrepp 
 
För att förhindra eventuella missförstånd och för att göra uppsatsen lättare att förstå även för 
dem som inte studerat ämnet i fråga har jag valt att förklara de centrala och mest använda 
begreppen inom könsforskningen. 
 
Genus: Härkomst, släkt, stam, kön, art, slag (Nationalencyklopedin, 2000).  
Ett begrepp i feministisk och kvinnovetenskaplig forskning och teoribildning som används för 
att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som tillsammans formar 
människors sociala kön.  
      Begreppet genus infördes i början av 1980-talet och har ersatt begreppet könsroll. Termen 
är en översättning av engelskans gender.  
      Genus används som benämning på den kulturella process som tillskriver såväl människor 
som symboliska förhållanden och institutioner kollektiva så kallade könsegenskaper, d.v.s. 
manligt och maskulint respektive kvinnligt och feminint. I högre grad än i den tidigare 
kvinnoforskningen används begreppet för att betona relationer mellan könen och som redskap 
för att studera de i tid och rum varierande formerna av vad som uppfattas som manligt och 
kvinnligt. Genuskonstruktioner utmärks av ett motsattstänkande som skapar skillnader, 
isärhållande och makt.  
      Parallellt används termen kön i samma betydelse.  
 
Kön: Se ovan, under genus. 
 
Jämlikhet: Likställdhet (Hässelberg och Allén, 1984) 
      Alla individers lika värde (Nattionalencyklopedin tionde bandet, 1993) 
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Jämställdhet: Lika villkor för kvinnor och män (Hässelberg och Allén, 1984). 
      Jämlikt förhållande mellan könen, med samma rättigheter och skyldigheter för både 
kvinnor och män (Bra Böckers lexikon 2000, 1997). Kravet på jämställdhet kan också 
innefatta lika reella möjligheter och utsträckas till att båda könen ska ha lika stort inflytande i 
samhället och lika stor makt.  
      Weiner och Berge (2001) skriver att jämställdhet är ett unikt begrepp för Sverige och att 
det nästan är omöjligt att översätta till andra språk. Begreppet jämlikhet ansågs vara ett 
besvärligt ord att använda för att bryta maktrelationerna mellan könen. De så kallade 
statsfeministerna (feminister som organiserade sig i olika politiska partier istället för i en 
feministisk rörelse) var rädda för att ordet likhet skulle verka provocerande på många kvinnor 
och män om likhet gav associationer till sexuella relationer mellan kvinnor och män som ser 
lika ut. Då man ville hitta ett ord som både kunde upplevas positivt och som överbryggar 
motsättningar började istället greppet jämställdhet att användas i början av 70-talet. Ordet 
jämställdhet ansågs leda tankarna till att kvinnor och män går sida vid sida genom livets alla 
faser och på livets olika områden. 
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3 LITTERATURGENOMGÅNG 
 
Jag har valt att dela upp litteraturgenomgången i två delar, maktförhållanden och språk. Detta 
för att göra den mer lättöverskådlig.  
I den första delen av litteraturgenomgången tar jag bl.a. upp några av de olika dominans- och 
maktprocesser som pågår mellan män och kvinnor/flickor och pojkar. Jag tar också upp hur 
skolan, läraren och eleverna på olika sätt bidrar till att skapa och upprätthålla olika könsroller 
för flickor och pojkar. Slutligen skriver jag lite om vad olika författare anser att man i skolan 
kan göra för att förändra könsrollsmönstren.  
I del två av litteraturgenomgången tar jag upp hur språk och makt hör ihop samt vilka 
konsekvenser flickors och pojkars olika villkor i skolan får för talutrymmet. Några 
undersökningar om detta redovisas också. 
 
 
 

Maktförhållanden 
 
 
Dominans/maktprocesser 
 
Käller (1990) skriver att dominansprocessen, d.v.s. det manliga könets dominans över det 
kvinnliga könet, är någonting som pågår överallt och alltid. Den genomsyrar vardagslivet i de 
mest banala situationer, oftast i situationer som är så vanliga att man inte tänker på det.  
      Dominansen pågår både inom flickgrupperna och mellan könen, inomköns- respektive 
mellankönsdominans. 
      Käller beskriver dominansprocessen som en dubbelprocess med segregation och 
domination, en vertikal och en horisontell rörelse. Horisontellt verkar en åtskillnads- eller 
utstötningsprocess, medan den vertikala dominansen är en Herre-på-Täppan lek om ledarskap 
(mer utförligt beskrivna nedan). Det som skiljer dominansen kring respektive kön åt tycks 
dels vara en något olika profil på de dominanstekniker som könen använder, dels en 
nedvärdering inklusive förlöjligande från pojkarnas sida och dels en bristande respekt för 
flickors vilja från pojkarnas sida som hon inte kunnat hitta motsvarigheten till hos flickorna. 
Pojkarna utövar en mer fysisk dominans medan flickor utövar en mer subtil dominans som 
innehåller mer normer och regler. 
      Källor till dominans är kunskap, normer, roller och styrka, medan strategier är 
legitimering, uteslutande och ledarskap. 
      Flickor kan förhålla sig på olika sätt till manlig dominans. De kan välja bortträngning, 
överanpassning eller protest.  
      Käller påpekar att man inte får glömma bort att detta mönster även, på vissa sätt, gynnar 
flickor/kvinnor och att det även finns vinster för det feminina könet. Kvinnors världar tillmäts 
ett lägre värde i våra samhällen, men de flesta kvinnor vet och gläds över alla goda kvaliteter 
som också finns i dessa världar. Det finns många positiva aspekter, t.ex. att kvinnors världar 
oftast omfattar omsorg som kan ge glädje och tillfredsställelse tillbaka. En lägre position kan 
också ge en lägre grad av ansvar. Män förväntas fortfarande ta det tyngsta ansvaret för 
familjeekonomin och yrkeskarriären i familjen.  
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Förstarang – Andrarang 
 
När Käller (1990) beskriver förhållandet mellan kvinnor och män använder hon begreppen 
förstarang och andrarang, där männen har förstarang och kvinnor andrarang. Hon syftar både 
på att det finns en förstarang som ger mer och fler fördelar än andrarang och på att män och 
kvinnor generellt haft och har olika tillgång till resurser. Detta är en makt-/dominansprocess 
som pågår likartat mellan ras, klass och kön.  
 
 

Utstötnings- och herre-på-täppanprocessen 
 
Käller (1990) skriver om utstötningsprocessen och att den inbegriper samtliga parter i skolan. 
Flickor och pojkar utestänger flickor och pojkar. Utstötningen sker fysiskt konkret genom att 
någon inte får vara med och leka eller genom att någon inte får plats och kan delta i 
aktiviteterna. 
      Skolans medvetna strävan mot jämställdhet och lika villkor för könen sätts ur spel genom 
utstötningsprocessen. Pojkkollektivets och pojkindividens preferens för det egna könet som en 
utstötande/åtskiljande faktor samspelar med skolans agerande, t.ex. att flickor inte ska 
uppträda på ett visst sätt (som pojkar), dessutom visar skolan att det är okej att stöta bort 
flickor genom att den är passiv. 
      Herre-på-Täppan processen inbegriper också samtliga parter, på ett sätt som är jämförbart 
med utstötningsprocessen. Ledande position har ett attraktionsvärde men det är ledande i olika 
bemärkelser som attraherar könen. Medan flickorna ofta styr och ställer, instruerar och 
arbetsfördelar i liten grupp, tar pojkarna gärna de lite mer glänsande positionerna. En 
huvudroll är attraktiv när den märks, d.v.s. när huvudrollsinnehavaren uppmärksammas och 
får synas. Pojkar kan aktivt ta ifrån en flicka en given huvudroll och därmed hänvisa henne till 
en biroll, medan läraren/skolan bidrar i processen genom sin passivitet eller genom att ge 
pojken uppmärksamhet. 

  
 

Avgränsning mot det andra könet 
 
Käller (1990) anser att valet av det egna könet, främst pojkars val av pojkar, för med sig att 
flickor utestängs, att flickor och pojkar utvecklas för sig, i två olika världar och att de ges 
olika uppmärksamhet och värde på ett sådant sätt att hierarkiseringen kan fullgöras.   
      Könskonstituering sker med hjälp av avgränsning mot det andra könet. Skarpast sker detta 
från pojkarnas sida mot flickorna. Pojkarnas avgränsningar mot flickor har kopplingar till 
förlöjligande och bristande respekt för flickors vilja.  
      Båda könen avgränsar sig mot det andra könet i sin strävan att utvecklas till “riktig“ pojke 
respektive “riktig“ flicka. Flickor tycks dock kunna tänka sig val med könsgränsöverträde i 
något högre grad än pojkar kan. Båda könen strävar efter att formulera sin egen identitet 
genom vad man är, vad man gör och vad man har, d.v.s. båda könen deltar i segregation av 
könen och hierarkiseringen, även on det inte sker utan protest från flickorna.  
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Dominansprocessen i utbildningssystemet 
 
Käller (1990) anser att utbildningssystemet spelar en stor roll som mönsterbildare när det 
gäller flickors och kvinnors andrarang. Själva utbildningssystemet är ett manssystem med 
män på ledande positioner med kontroll över makten och med ett stort antal kvinnor som 
arbetare på fältet. Som manssystem är det helt dominerat av de värderingar som 
manssamhället i övrigt står för. Detta leder till att även om det är mest kvinnor som undervisar 
i systemet, särskilt på de lägre nivåerna, överförs värderingar och mönster effektivt.  
      Samhällelig dominans syns i utbildningssystemet. Könen segregeras alltmer genom 
skoltiden och återfinns på alltmer åtskilda arenor, flickorna på andrarangsarenor och med de 
sämsta villkoren. Utbildningssystemet är också aktör i dominansprocessen genom företrädda 
värderingar, metoder och innehåll i undervisningen. Sett i vidare perspektiv verkar 
dominansprocessen vara ett effektivt verktyg för reproduktion av det samhälle vi redan lever 
i.  
      Hon påpekar också att även om samhällsstrukturerna genomsyrar utbildningssystemet, så 
kan utbildningssystemet inte ensam lastas för ett samhällsfenomen. Fostran i familjen och inte 
minst moderns kvinnoroll är en tung aspekt. Den huvudsakliga fostran av de unga är familjens 
ansvar. Men skolan som sådan är också inblandad som institution i själva dominansprocessen, 
är aktiv i denna och dessutom dolt aktiv, d.v.s. medverkande genom bl.a. sin passivitet. 
Genom sin särposition i fråga om socialisering har den betydelse. Sin uppgift som 
samhällsinstrument att överföra det bestående samhället fullgörs framgångsrikt, 
huvudsakligen pojkar till mansroller i samhället och flickor till kvinnoroller.  
      Hon skriver att fostran till andrarang sker överallt, främst i hemmen, men också bland 
kamraterna på fritiden. Utbildningssystemet är dock ett av de mest genomslagskraftiga 
fostransverktygen och alla omfattas av den fostran som sker där. Dominansprocessen antas 
omfatta hela den tid flickorna befinner sig i utbildningssystemet, likaså kan det antas att alla 
flickor inte gör samma erfarenheter.   
      Utbildningssystemet är med andra ord höggradigt inblandat och delaktigt och därmed 
ansvarigt för flickors fostran till andrarang. 
 
 
 
Hur blir man flicka och pojke? 
 
Att man inte föds till flicka utan fostras till det (de Beauvior, 1949/1986) är det många 
författare som håller med om. Exempelvis anser Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) att det 
biologiska könet gradvis blir till socialt och psykologiskt kön när barnet växer. 
      Reisby anser att personliga och sociala identiteter är någonting som skapas i samspelet 
mellan människor (Arnesen 1998). Skapandet av den egna (könsliga) identiteten är något som 
pågår hela livet. 
 Även skolan, lärarna och eleverna medverkar på olika sätt i könsrollsskapandet.  
 
  

Skolans roll i könsskapandet 
 
Käller (1990) anser att flickors tillgång till utbildning fortfarande är begränsad i den 
bemärkelse att de får en utbildning som huvudsakligen är utformad för pojkar. Hon menar att 
eftersom skolsystemet är uppbyggt som en spegel av samhällssystemet och avpassat för den 
offentliga arenan så kommer undervisningen att ligga mer i linje med den fostran som i regel 
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ges till pojkar än med den fostran som i regel ges till flickor. Den utbildning som flickorna 
faktiskt får ger dem inte tillräckligt vida perspektiv för att de ska kunna se hur de kan stiga ut 
ur och bortom de av tradition givna områdena eller för hur de ska kunna värdera kvinnors liv 
och intressen högt om de vill satsa inom kvinnoområden. Redan från början, vid skolstart är 
undervisningen mansdominerad både till form, innehåll och arbetssätt. Strukturer som hör 
hemma i ett samhälle med manlig förstarang genomsyrar systemet och reproduceras även av 
kvinnliga lärare och flickor.  
      Molloy (1992) tycker att det är konstigt att vi i dag tar förgivet att flickor ska ha tillträde 
till skolan på samma villkor som pojkar, samtidigt som klassrumsstudier visar att könen ändå 
behandlas olika. Det ena könet har större möjligheter att spegla sig själv i undervisningens 
innehåll och att få sina egna erfarenheter bekräftade av det. 
      Hon frågar sig om vi i skolan förväntar oss att flickorna ska vara på ett visst sätt och 
pojkar på ett annat.  
      Käller (1990) anser att skoldominansprocessen pågår som en dold men inte passiv 
delprocess. Många drag är välkända, t.ex. att gamla föreställningar, fördomar och könsroller 
överförs med omoderna böcker, att innehållet i undervisningen vänder sig mer till pojkar än 
till flickor, att pojkars identitetsutveckling får mer föda än flickors, att det främst är flickor 
som tar till sig de regler och normer som lärs ut och därmed kommer de att bidra till 
flickfostran/kvinnofostran. Det finns en förväntan om att pojkar inte ska bry sig så mycket om 
dem, så när de sedan överträds av pojkar, händer egentligen ingenting. Det är helt i sin 
ordning att en pojke övertar huvudroll och ord av en flicka.  
      Einarsson och Hultman (1984) skriver att de har gjort observationer som ger stöd till det 
antagande att det finns två olika normsystem för flickors och pojkars undervisning, en så 
kallad dold läroplan (se stycket ”Den dolda läroplanen” nedan). Pojkarna har större spelrum 
och står oftast i centrum för intresset. De får större respons från läraren på sina svar, de får 
skratt för sina skämt och de får tillrättavisningar då de överskrider olika gränser. Flickorna 
vänjer sig vid en omhändertagande åskådarroll, som kanske blir ännu tydligare i högre 
årskurser. 
      De konstaterar att om dessa iakttagelser stämmer tyder det på att skolans omedvetna 
inövning och sociala utbildning inte är den samma för elever av olika kön. Detta leder till att 
de inte heller får samma möjligheter att skaffa sig yrke, inkomst och status och inte heller 
samma möjlighet till deltagande i offentliga samanhang. 
      Som tidigare nämnts reproducerar utbildningssystemet samhällets normer och därmed 
överförs den dominans som finns där (se kapitlet ”Dominansprocessen i 
utbildningssystemet”). 
 
 

Lärarens roll i könsskapandet 
 
Käller (1990) anser att den verkliga makten i klassrummet är i händerna på lärare som utövar 
den bl.a. genom att ha förutfattade kulturellt givna föreställningar om pojkar respektive 
flickor. 
      Molloy (1992) tycker också att det inte finns några objektiva lärare. Alla lärare förmedlar 
olika slags kunskaper och värderingar på många olika plan. Lärare är rollmodeller och 
förebilder och det som de uppfattar som det önskvärda och rätta kvinnliga och manliga 
beteendet, blir vad de indirekt kommer att lära ut till eleverna.  
      Dessutom anser Molloy att oavsett vilket filosofiskt eller pedagogiskt synsätt på kön som 
lärare producerar i klassrummet, så utfaller det oftast till flickornas nackdel. Vissa elever får 
utveckla skilda anlag medan andra redan från sjuårsåldern anses ha en bestämd uppgift eller 
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kallelse.  Hon skriver vidare att det är väl dokumenterat att flickor redan på lågstadiet blir 
hjälpfröknar och används som vapen i bataljen mellan läraren och pojkarna. Lärarna förväntar 
sig mest lydnad från flickorna. De ska inte bara lyda lärarna, de ska också hjälpa till att få 
pojkarna att lyda. Hon menar att skolan uppfostrar vissa barn till att underordna sig andra 
barn. De olika förväntningarna på eleverna fortsätter genom hela deras skoltid och detta 
kommer att visa sig i att lärarna kommer att förvänta sig mindre av flickorna då det gäller 
intellektuella prestationer.  
      Molloy påpekar också att lärarna har lättast med de elever som stämmer in på deras egen 
uppfattning och svårt för de elever som socialiserats annorlunda, exempelvis flickor som 
uppvisar traditionellt manliga drag eller pojkar som har ett kvinnligt beteende. 
      Wernersson (1977) visar dessutom att lärare bedömer manliga och kvinnliga elever olika. 
Deras uppfattning om flickor är mer positiv än deras uppfattning om pojkar både på lägre och 
högre stadier, men hon tillägger att bilden inte är enkel. 
      Ve däremot skriver att pojkarna får mer uppmärksamhet av lärarna än vad flickorna får (i 
Arnesen, 1998). Under de första skolåren får de det därför att de bråkar men efter hand blir 
uppmärksamheten mer och mer positiv. Hon anser att resultatet av detta blir att lärarna i högre 
grad uppfattar pojkarna som individer, medan flickorna mer ses som en grupp. Hon menar att 
pojkarna på så vis får en bättre utbildning. 
 
 

Elevernas roll i könsskapandet 
 
Molloy (1992) anser att varje person som befinner sig i klassrummet bär på en uppsättning av 
värderingar och attityder som bottnar i den egna köns och klasstillhörigheten. Dessa ligger 
sedan till grund för uppfattningen om vad man själv är och för vad vi uppfattar som normalt.  
      Wernersson (1977) påtalar också den maktlöshet som pojkar och flickor känner i skolan. 
Hon vill definiera deras makt som möjlighet att underifrån kunna påverka. Hon konstaterar att 
pojkar har mer synlig makt i klassrummet än flickor genom att synas och höras, att störa och 
protestera. Hon hävdar att både pojkar och flickor har fördelar och nackdelar i skolan. Det 
besvärliga är att samma sidor hos de två könsrollerna ibland är bra och ibland dåliga. 
Beroende på individ och situation kan t.ex. flickornas tendens att anpassa sig och att vara 
lugna och hänsynsfulla leda till toppbetyg och goda relationer eller till självutplåning. 
Pojkarnas tendens till självhävdelse och protest kan på motsvarande sätt få både utslagning 
och extraordinär utveckling som konsekvens. 
      Einarsson och Hultman (1984) skriver att flickorna känner sig mer och mer otrygga och 
ängsliga vid prov och framträdanden inför klassen ju längre tid de går i skolan, medan 
pojkarna blir säkrare och säkrare. Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) tror att det bl.a. beror 
på att prestationskraven ändras. Det ställs allt större krav på självständighet, något som flickor 
inte fostrats till. Einarsson och Hultman (1984) skriver att den skolsnälla åskådarroll som 
flickorna gått in i under åren i grundskolan visar sig vara till nackdel när det krävs 
självständighet och förmåga att argumentera. 
      Eleverna fostrar dessutom varandra. Einarsson och Hultman (1984) talar om 
kamratfostran, där t.ex. pojkar markerar avståndstagande från och hånar pojkar som hjälper 
fröken, och som därmed ses som flickaktiga. 
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Den dolda läroplanen 
 
Einarsson och Hultman (1984) anser att det i skolan finns en dold läroplan som bl. a. ställer 
följande krav på eleverna; att arbeta individuellt, att vara uppmärksam, att kunna vänta, att 
kunna kontrollera sig motoriskt och verbalt, att undertrycka sina egna erfarenheter och att 
underordna sig lärarnas auktoritet. Det är dessa krav som bestämmer formerna för 
undervisningen i skolan. Den dolda läroplanen måste vara dold eftersom den inte stämmer 
överens med den officiella, politiskt beslutade, öppna läroplanen, i vilken det istället talas om 
samarbete, självständighet, elevinitiativ och anknytning till barnens egna erfarenheter.  
      De anser vidare att den dolda läroplanen inte ger en likvärdig utbildning till elever av 
olika kön. Den dolda läroplanen ställer olika krav på de två könen. T.ex. gäller inte kravet på 
skolanpassning i lika hög grad för pojkarna som för flickorna. Att olika spelregler gäller för 
flickor och pojkar kallar de ”den dubbla dolda läroplanen”. 
      Weiner och Berge (2001) beskriver begreppet dold läroplan som: ”...underliggande 
faktiska krav och disciplinering, som inte är redovisade i läroplaner men som begränsar och 
styr i vardagliga undervisningssituationer.” (Weiner och Berge, 2001, s. 35) 
 

Hur kan man förändra? 
 
Käller (1990) anser att de olika karriärerna och den dominansprocess flickorna fostras till 
andrarang i är en effekt av utbildning, men att de också bör vara möjliga att åtgärda med 
utbildning, genom dels ökad medvetenhet och kunskap om dominansprocessen, dels genom 
att bryta dominansprocessen. Som utbildningssystem har skolan en utbildande och fostrande 
uppgift. Den skulle kunna utbilda för framtidens genusstrukturer, genussymbolism och 
genusidentiteter hos både flickor och pojkar och den skulle kunna göra förändring till 
jämställdhet möjlig. Hon tillägger att det är förlöjligandet, hånet och nedvärderingen som man 
ska börja med. 
      Kruse anser att eleverna, under hela sin skoltid, ska växla mellan att gå i könsblandade 
och könsuppdelade klasser (i Arnesen, 1998). Pojkar och flickor måste ges plats till att vara 
och lära på egna villkor. Könsuppdelning under kortare eller längre perioder kan användas till 
att stärka både den enskilda eleven och könsgruppen genom att stödja könsidentiteten och att 
utforska könsskillnaderna. Hon anser vidare att elevernas upplevelser av att vara i både 
könsblandade och könsuppdelade grupper kan ge dem en större förståelse för olika mönster i 
interaktionen mellan och inom könen. Detta ger dem kunskap och förutsättningar så att de 
själva ska kunna förhålla sig och agera annorlunda i könsblandade miljöer. 
      Weiner och Berge (2001) tycker sig ha sett att nya mönster, som närmar sig mer jämlika 
förhållanden, började uppstå i Sverige under slutet av 1980-talet och början av 90-talet. 
Flickor började t.ex. vara mer självständiga, aktiva och självsäkra och intog starkare 
positioner än tidigare i klassrummet. 
      De framhåller dock att det är viktigt att fortsätta jobba för jämställdhet och att 
jämställdhetsbegreppet måste tas på allvar. I skolan skulle det t.ex. innebära att ämnen som 
hemkunskap får större utrymme och att barnkunskap återinförs på schemat. Detta för att 
ämnen som är traditionellt kvinnliga ska få lika stort utrymme i skolan som de som är 
traditionellt manliga och för att alla, både pojkar och flickor ska få tillfälle att prova på och 
utveckla dessa sidor. De anser dessutom att alla lärare måste försöka synliggöra och kritiskt 
granska flickors och pojkars olika levnadsvillkor och egna och andras värderingar om vad 
män respektive kvinnor kan och bör göra. Då kan insikter om att värderingar och 
könsrelationer varierar i tid och rum skapa förutsättningar för att människor börjar ifrågasätta 
och överskrida rådande praktiker.  
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Språk 
 
 
Språk och kön 
 
Einarsson och Hultman (1984) menar att språket i sig är en konserverande kraft, eftersom det 
i ordförrådet avspeglar tidigare generationers villkor, materiellt, socialt och psykologiskt, och 
endast långsamt anpassar sig till ändrade förhållanden. En kvinna kan numera sedan länge 
vara ombudsman och en man kan vara sjuksköterska, men det svenska språket har hittills inte 
gett efter för dessa nymodigheter. På så vis tjänar språket till att bevara föreställningen att 
vissa yrken egentligen är till för män och andra egentligen är till för kvinnor. Riktningen av 
dessa fördomar är i stort sett entydig. Det är kvinnor som osynliggörs inom områden som 
traditionellt har varit typiskt manliga, även om det finns enstaka exempel på motsatsen, som 
(manlig) sjuksköterska.  
      De anser att det är väl känt att språk och makt hänger samman. De skriver att 
språkforskare som studerar mönster för samspel i samtal finner klara uttryck för språklig 
maktutövning. Den starkare parten tar sig hänsynslöst alla rättigheter, t.ex. rätten att välja 
ämne och aspekt på ämnet, att avbryta, att inte lyssna och inte svara på motpartens inviter och 
uppslag men samtidigt själv kräva uppmärksamhet och intresse, att avgöra när samtalet ska 
avslutas m.m. Makt kan inte bara demonstreras i form av en monolog med en underlägset 
lyssnande motpart utan också som föraktfull och avvisande tystnad.  
      I de flesta fall är våra relationer till dem som vi samtalar med så väldefinierade och 
accepterade att vi inte reflekterar över de maktförhållanden som finns, och som blir mycket 
tydliga vid en analys av t.ex. ett inspelat samtal. 
 
 
 
Talutrymme i skolan 
 
Utifrån sina egna observationer säger sig Lahelma och Gordon kunna se att pojkar generellt 
har mer utrymme än flickor i skolan (i Arnesen, 1998). De skriver att gården är större för 
pojkarna, korridoren bredare och utrymmet runt deras bänk vidare. Flickorna använder mindre 
utrymme och är mera vid kanterna. Hur de använder och tar utrymmet i besittning 
kontrolleras mer. Man kan dessutom förvänta sig mer självkontroll av dem. 
      Reisby anser att pojkar favoriseras på en hel rad områden, såsom mer taltid, mer 
vuxenuppmärksamhet och mer inflytande i undervisningen (i Arnesen, 1998).  
      Käller (1990) skriver också om att flickorna inte får tillgång till lika stor del av resurserna 
som pojkarna. Hon räknar även talutrymmet som en resurs och anser att i och med att det är 
begränsat så är också flickornas möjlighet att få formulera och utveckla sina tankar 
begränsade. 
      Einarsson och Hultman (1984) skriver att det drag som allra mest karaktäriserar 
klassrummet som språkmiljö är att läraren inte bara styr ordet utan också talar själv den 
största delen av tiden. De talar om tvåtredjedelsregeln för fördelningen av taltiden i 
klassrummet och syftar då på att läraren normalt svarar för ungefär två tredjedelar av det som 
sägs på offentlig nivå under en lektion. Einarsson och Hultman har utvidgat 
tvåtredjedelsregeln till att även gälla fördelningen mellan könen: Av den tredjedel som 
återstår när läraren har sagt sitt pratar pojkarna två tredjedelar och flickorna en tredjedel.  
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Flickorna står alltså för en niondel, en tredjedel av en tredjedel, av allt tal men inte en niondel 
av lektionstiden, eftersom stora delar av lektionerna ägnas åt annat än tal, t.ex. åt tyst 
individuellt arbete. 
      Einarsson och Hultman skriver vidare att tvåtredjedelsregeln innebär en underskattning av 
lärarens talaktivitet som ofta ligger på 75-80% i deras inspelningar. Fördelningen mellan 
könen är räknad proportionellt i förhållande till antalet elever. I en klass med fler flickor än 
pojkar kan alltså den totala mängden flicktal vara större än 50 % av allt elevtal, men 
proportionellt sett torde flickorna sällan kunna komma upp i mer än ca 40 % av pojkarnas 
aktivitet. Då måste man också komma ihåg att en stor del av det som flickorna säger är 
reproduktion av olika slag, t.ex. uppläsning av en arbetsuppgift. 
      Talaktiviteten är mycket olika fördelad mellan de enskilda eleverna inom de två 
könsgrupperna. I varje klass finns ett litet antal elever som pratar ganska mycket. Det brukar 
vara tre-fyra pojkar och en eller ett par flickor. Majoriteten av eleverna säger ganska lite 
under skoldagen på offentlig nivå. I många fall blir det inte mer än någon eller några 
meningar på förmiddagen och kanske bara något enstaka ord på eftermiddagen – eller 
tvärtom. Så finns det en liten grupp som praktiskt taget aldrig säger någonting på offentlig 
nivå. Den gruppen brukar bestå av fyra till fem flickor och eventuellt någon pojke i varje 
klass. 
Utifrån detta konstaterar Einarsson och Hultman att förhållandena för flickor är mycket 
ogynnsamma om man ser skolan som en förberedelse för ett verbalt aktivt offentligt liv som 
vuxen.  
 
 

Orsaker till att pojkar får mer talutrymme 
 
Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) anser att det först och främst är könens egna beteenden 
som är olika men att den olikheten sedan leder till särbehandling från lärarna och därför 
förstärks. Lärarna vänder sig till både pojkar och flickor men eftersom pojkarna själva så 
aktivt bidrar till samtalet får de mer uppmärksamhet totalt.  
      Flickorna svarar kort, pojkarna oftast längre och mer samtalsliknande. Genom sina 
självständiga inlägg lyckas de ofta föra över samtalet på någonting som intresserar dem och 
detta kan återigen innebära att det blir mindre intressant för flickorna.  
      De anser att detta gör att det i klassrummet gradvis etableras en arbetsfördelning där 
flickorna används för pliktarbetet och pojkarna till det roligaste.  
      Bjerrum Nielsen och Rudberg skriver att pojkar och flickor berättar helt olika saker på 
helt olika sätt när ordet är fritt i klassrummet. Pojkarna tycker att det är viktigt att berätta 
något överraskande, roligt eller imponerande och poängen/det viktiga är att överträffa den 
föregående talaren.  
      Flickhistorierna handlar om personliga och känslomässiga upplevelser. Poängen är att 
berätta något som de har upplevt eller känt eller att berätta något om någon de känner. 
Flickorna vill inte underhålla eller imponera med sina historier utan betona likhet och 
gemensamma erfarenheter. Det leder till att flickornas historier präglas av upprepningar av 
typen det du just berättade har jag också varit med om.  
      Lärarens måttstock för vad som är en god historia liknar mest den som pojkarna har. 
Bjerrum Nielsen och Rudberg tycker sig ibland se att läraren eller pojkarna efterlyser poängen 
i flickornas historier.  
      Normalt får flickornas historier nästan ingen respons. Läraren ger en kort och vänlig men 
intetsägande kommentar (det var väll trevlig) som avslutar samtalet. Pojkarnas historier får 
oftare en reaktion på själva innehållet, läraren frågar vidare. Denna skillnad i respons hänger 
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till viss del ihop med barnens egna initiativ. Pojkarna tar ofta tillbaka ordet efter det att läraren 
har svarat, medan flickorna verkar nöjda med svaret och inte kommer tillbaka av sig själva.  
      De anser att en anledning till att pojkar tar större utrymme och talar mer i 
klassoffentligheten och att flickor har lättare för att anamma elevrollen har att göra med 
flickor och pojkars olika kamratrelationer. Pojkarna har bättre förutsättningar för och större 
utbyte av att kasta sig ut på klassens scen, där man ska markera sig offentligt i en stor grupp 
och i viss konkurrens med varandra, därför att detta mycket väl motsvarar pojkarnas 
kamratgrupper och de värderingar som finns där. Flickornas kamratrelationer är uppbyggda 
av det motsatta, det hemliga och icke offentliga och för dem innebär inte aktivitet i 
klassoffentligheten samma emotionella och sociala utbyte. Flickorna erövrar status genom att 
visa förtrolighet och personlig uppmärksamhet mot en annan bestämd person, medan pojkarna 
får status genom att vara duktiga, fräcka eller roliga. Flickorna höjer alltså förmodligen inte 
sin status som väninnepartner genom att markera sig i offentligheten. Den enda partner som 
finns i klassoffentligheten är läraren och därför är flickorna orienterad mot läraren, de vill ha 
dennes uppmärksamhet och gärna vara till lags. Flickornas välutvecklade sociala förmåga gör 
att de lätt uppfattar lärarens förväntningar och förstår vad elevrollen kräver. Pojkarna bryr sig 
inte lika mycket om läraren och är inte heller lika duktiga på att leva sig in i lärarens 
förväntningar. Deras uppmärksamhet riktas minst lika ofta mot de andra pojkarna i klassen 
som mot läraren. Olydighet är oftare ett sätt att visa upp sig inför de andra pojkarna än en 
egentlig utmaning av lärarens auktoritet. 
 
 
 
Undersökningar om talutrymme 
 

En mellanstadieklass 
 
Einarsson och Hultman (1984) fann vid observationer i en mellanstadieklass att pojkarna talar 
mest men att flickorna oftast får ordet efter en inramning. Genom att ge ordet till en flicka 
efter inramningen minskar läraren riskerna för att man ska komma vid sidan av eller i 
utkanten av ämnet redan från början. Pojkarna är benägna att göra utvikningar från det 
introducerade ämnet och föra in egna erfarenheter i klassamtalet. Flickornas uppgift tycks 
vara att ge stadga åt ramen och att ta hand om klassen. I denna uppgift ingår även att ge röst åt 
läromedlens ord genom uppläsning. 
 
Tabell 1: Antal flick- och pojkrepliker under olika lektioner. 
_____________________________________________________________________ 
Lektion                                                     Antal flickrepliker              Antal pojkrepliker 
Samhällskunskap (antal ord)  P 65% (11st)  F 35% (12st) 
Matematik (antal replikväxlingar) P 71% (11st)  F 29% (12st) 
Engelska    P 37 % (6st)  F 63% (11st) 
Svenska    P 55% (11st)  F 45% (12st) 
  
      Det man kan utläsa av siffrorna ovan är att pojkarna har större talutrymme under alla 
ämnen utom engelska. Detta förklarar Einarsson och Hultman med att engelskan liksom andra 
främmande språk är ett traditionellt flickämne därför att den aktivitet som förväntas under 
lektionen är av reproducerande eller nästan reproducerande art, t.ex. läsa upp, översätta, ge 
exempel på föremål som har en viss färg osv. 
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      Flickornas benägenhet att ta ordet på eget initiativ ökar under lektionerna i engelska och 
svenska, samtidigt som deras totala aktivitet ökar. 
      Einarsson och Hultman anser att den enda sortens replikinitiativ som har jämn fördelning 
mellan könen är den då läraren fördelar ordet efter eget gottfinnande och inte tar hänsyn till 
elevernas vilja att komma till tals. När ordet fördelas under påverkan av uppräckta händer ges 
det dubbelt så ofta till pojkar. När eleverna själva griper in blir pojkdominansen ännu större. 
När flickorna tar egna initiativ till replikväxlingar räcker de oftast upp handen och får ordet av 
läraren.  
      Bland pojkarnas elevinitierade replikväxlingar finns det några som är av samma slag som 
många av de lärarinitierade, d.v.s. att de innehåller korta elevsvar som får korta värderingar. 
Men i de flesta gör pojkarna utvikningar från ämnet och framstår som nästan jämbördiga med 
läraren i olika resonemang. De invänder och kommer med nya infallsvinklar. Medan pojkarna 
var lärarens jämlikar vid samtalen under lektionerna, var flickorna lärarens jämlikar när det är 
fråga om att administrera och lägga upp arbetet. Flickorna som grupp uppträder som 
ämnestrogna leverantörer av lösenord när sådana behövs.  
      Einarsson och Hultman påpekar att detta inte betyder att alla flickor och pojkar handlar 
efter dessa drag. Dock utbildas det mer eller mindre tydliga mönster. Utifrån varje elevs 
personliga förutsättningar kan det vara mer eller mindre lätt att anpassa sitt beteende i riktning 
mot det ena eller andra mönstret. “Om en pojke eller flicka är ganska lika i kynnet så är de 
antagligen ändå benägna att anpassa sitt beteende efter de modeller som utbildats för de olika 
könen.“(Einarsson och Hultman, 1984, s. 193-194) 
      Flickornas frågor är konstruktiva och hjälpande medan pojkarnas är destruktiva, 
invändande och hjälpsökande. Många av pojkarnas frågor beror på att de inte har lyssnat på 
lärarens instruktioner. Flickorna lyssnar uppenbarligen noggrannare och om de inte vet vad 
som gäller vänder de sig privat till en annan flicka och frågar. Pojkarna däremot drar sig inte 
för att offentligt höja sin röst och fråga om det som tycks dem oklart. Detta skulle kunna 
tolkas som utslag av osäkerhet inför uppgiften, men Einarsson och Hultman vill istället ta 
detta som ett tecken på självsäkerhet. För pojkarna tycks det vara självklart att läraren ska stå 
till tjänst med råd och anvisningar. Så fort de har något på hjärtat tillkännager de detta 
offentligt, alltmedan flickorna hjälper läraren och i tysthet varandra. 
      Flickornas svar, som ofta innehåller det sökta lösenordet, får jämförelsevis korta 
värderingar. Pojkarnas svar kommenteras mer och ger ibland upphov till samtalsliknande 
replikväxlingar. Detta kan delvis bero på att pojksvaren oftare är oväntade eller felaktiga. Men 
Einarsson och Hultman fick det intrycket att oberoende av om svaret är “rätt“ eller “fel“ så 
bemöts pojksvaret mer vuxet. 
 
  

En mindre grupp 
 
Einarsson och Hultman (1984) skriver också om en undersökning/försök som de kallar “tigare 
och talare“, där de undersökt det språkliga samspelet i smågrupper, inte i den offentlighet som 
en hel eller halvklass bildar under en lektion. De skriver:  
 
      “Vi vet ju att eleverna inte tiger därför att de inte kan tala - och vanligtvis inte heller därför att de inte har 
      någonting att säga. Det handlar istället ofta om att de inte vågar tala inför alla kamraterna i klassrummets 
      offentlighet. Hur blir det då med de tysta i en liten grupp? Är det lättare att hävda sig mot pratmakarna på en 
      mindre scen?“ (Einarsson och Hultman, 1984, s. 212) 
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      Undersökningen genomfördes genom att den pratsammaste flickan och den pratsammaste 
pojken sattes ihop i en liten grupp tillsammans med den tystaste flickan och den tystaste 
pojken i varje klass. Totalt hade de nio olika grupper från lika många klasser. 
      Huvudresultatet blev att de talföra eleverna dominerade även i de små fyrapersoners 
grupperna. De talade mer än fyra gånger så mycket som de tystlåtna. 
      Vem av dem skulle ta befälet? Den pratsammaste flickan hade sitt kön mot sig men var 
dock utvald för att hon var den verbalt mest aktiva av flickorna i klassen. Kvantitativt 
hävdade sig de talföra flickorna ganska bra mot pojkarna. De talföra flickorna svarade i 
genomsnitt för 48 % av de talföras sammanlagda talmängd. Kvalitativt ser det dock lite 
annorlunda ut beroende på att den språkliga makten, som tidigare påpekats, kan utövas genom 
både talande och tigande. I grupperna fanns exempel både på den kloka tystnaden som styr 
med få men tunga ord och den nonchalanta och tjuriga tystnaden som demonstrerar ointresse 
för uppgiften. När man behandlar språk och makt kan man därför inte bara titta på 
talaktiviteten ur kvantitativa utgångspunkter utan måste också uppmärksamma de kvalitativa 
aspekterna, alltså språkets funktion i den aktuella situationen. Ser man till detta dominerar 
pojkarna ännu mer.  
      Generellt sett var de tystlåtna pojkarna något mindre tystlåtna än de tystlåtna flickorna. 
Deras genomsnittliga andel av ordantalet var 11% mot de tystlåtna flickornas 7%. (ca 2/3) 
 
 
 
 

Sammanfattning 
 
Litteraturen är ense om att när det gäller dominans och makt i skolan så dominerar pojkarna 
mer än flickorna. Både skolans struktur samt lärare och elever verkar uppmuntra detta.   
      Pojkarna får större utrymme i skolan än flickorna. Detta gäller även det offentliga talet i 
klassrummet. När det gäller talutrymmet tycks det dock som om det ser olika ut under olika 
lektioner och ämnen, det är inte en grupp som dominerar hela tiden. 
      Språk och makt hör ihop på så sätt att den starkaste parten i ett samtal kan ta sig alla 
rättigheter, t.ex. rätten att välja ämne, att avbryta och att inte lyssna. Det är viktigt att tänka på 
att makt inte bara kan demonstreras i form av en monolog med en underlägset lyssnande 
motpart utan också som föraktfull och avvisande tystnad. 
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4 METOD 
 
Jag har gjort observationer i en fyra och en femma på två olika skolor i två olika kommuner i 
mellansverige. Jag har också, i samband med observationerna, intervjuat de båda klassernas 
lärare. 
      Jag har valt att presentera båda intervjuerna ihop därför att jag tycker att detta ger en 
tydlig bild av vad de båda lärarna tycker i de olika frågorna (intervjufrågor, se bilaga ett). När 
det gäller observationerna har jag valt att presentera de båda skolorna var för sig därför att det 
blir tydligast så. Jag har dock försökt att använda mig av samma rubriker för att göra det 
lättare att göra jämförelser mellan de båda klasserna.    
      Jag har medvetet valt att göra mina intervjufrågor öppna eftersom jag ville ge de 
intervjuade maximalt utrymme att svara inom (Patel och Davidsson, 1994). 
      Genom att både intervjua och observera får jag bilden ur två olika perspektiv, 
klasslärarens och mitt eget. Dessutom handlar intervjuerna och observationerna delvis om 
olika saker, jämställdhet och talutrymme, vilket gör att jag får en bredare och mer omfattande 
bild av hur det ser ut i skolorna och i klasserna. Genom intervjuerna får jag också en bakgrund 
till det jag ser då jag observerar.  
      Jag har använt mig både av en kvantitativt och kvalitativt inriktad undersökning. Detta har 
gjort att jag på ett klart och tydligt sätt kunnat bearbeta och analysera data och få en djupare 
kunskap och förståelse för helheten (Patel och Davidsson, 1994). 
 
 
 
Urval 
 
Jag utförde observationerna hos två kvinnliga lärare som jag kände till sedan olika 
praktikperioder. Jag har dock inte utfört observationerna och intervjuerna hos någon lärare 
som jag haft som handledare eller på annat sätt jobbat med. Detta för att jag inte ville ha några 
förutfattade meningar som skulle kunna påverka mitt resultat.  
      Jag valde just dessa båda lärare därför att de var tillgängliga, de hade tid och lust att ställa 
upp. 
 
 
 
Genomförande 
 
Intervjuerna skedde i samtalsform i samband med observationen. Jag försökte få uttömmande 
svar på alla frågor, och få lärarna att utveckla vissa saker de sa, genom att ställa olika 
följdfrågor.  
      Observationerna genomfördes under en förmiddag (tre till fyra timmar) i varje klass. 
Under observationerna satt jag längst fram i klassrummen och förde anteckningar.  
Jag skrev upp vem som pratade, P för pojke, F för flicka och L för läraren. Jag hade också 
numrerat alla elever i klassen, efter hur de satt, och försökte att bredvid varje P eller F hinna 
med att skriva ner det nummer som personen hade. Detta för att sedan kunna se hur många 
repliker varje elev hade. 
      Jag valde att sitta längst fram för att få en bra bild av klassen och för att jag anser att jag 
både ser och hör bättre vad som händer om jag sitter längst fram. Jag får helt enkelt en bättre 
uppfattning om och överblick över vad som pågår i klassrummet från den positionen. 
Dessutom anser jag att det blir mindre oroligt i klassen då de hela tiden ser mig och inte 
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behöver vända sig om för att se vad jag gör. Mitt val av placering i klassrummen 
underlättades av att båda klasserna var vana vid att en del besökare satt längst fram, då de 
hade ett extra bord och stolar placerade där. 
      Jag har inte använt mig av någon form av bandspelare. Något som jag från början tänkt att 
göra men på grund av diverse problem blev det inte så. 
 
 
 
Några metodkritiska funderingar 
 
Att jag inte kunde använda mig av bandspelare har helt klart varit en nackdel. Under 
intervjuerna är det svårt att hinna med att skriva samtidigt som man ska föra ett bra samtal. En 
bandspelare hade också varit till hjälp under observationerna eftersom jag då hade kunnat ta 
upp fler aspekter, som jag nu inte hann med att notera. 
      En annan brist är att jag, för att kunna påstå att mina resultat stämmer, skulle behövt vara 
ute längre och kanske i fler klasser. 
      En stor fördel är att jag kunnat göra både intervjuer och observationer och därmed fått två 
olika perspektiv, lärarens och mitt eget. Att jag gjort mina undersökningar med två olika 
metoder gör också till att tillförlitligheten ökar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    18 
 

  
 

5 RESULTATREDOVISNING 
 
Jag har gjort observationer i en fyra och en femma på två olika skolor. Jag har också, i 
samband med observationerna, intervjuat de båda klassernas lärare.  
      Fyran består av 22 elever, varav 14 är pojkar och åtta är flickor. Klassen har gått ihop 
sedan ettan och eleverna känner varandra väl. På skolan går elever från förskolan upp till 
sexan. Skolan ligger nära ett industriområde och eleverna kommer från ett socialt sett ganska 
blandat område. Flera av eleverna i klassen är första eller andra generationens invandrare. 
Klassen har en kvinnlig lärare med lång erfarenhet.  
      I femman var 19 elever närvarande (en flicka var sjuk), av dessa är 9 pojkar och 10 är 
flickor. Klassen har en ung kvinnlig lärare. Eleverna har gått ihop sedan ettan så de känner 
varandra väl. Skolan, som är en f-6 skola (förskolan t.o.m. år sex), ligger i en skogsdunge i ett 
villa- och radhusområde. I klassen går endast några få elever med utomnordisk bakgrund. 
Klassen är mycket lugn. 
 
  
 

Resultat grundat på intervjuer 
 
 
Könsrelaterad dominans i klassrummet  
 
Fyrans lärare tycker att pojkarna i klassen tar för sig mer än vad flickorna gör och att det är 
pojkarna som dominerar. Pojkarna kräver mer uppmärksamhet och mer hjälp. I övrigt så 
tycker hon att det är en mycket bra klass, som dock kan vara lite väl stökiga och pratiga 
ibland. 
      Femmans lärare däremot berättade att i hennes klass är det tjejerna som tar för sig mest 
och som tar mest utrymme. Hon tillägger dock att skillnaden mellan flickor och pojkar inte är 
särskilt stor (det var mycket större skillnad i den förra klassen som hon hade, där pojkarna var 
väldigt dominanta) och att det egentligen inte är någon i klassen som tar särskilt mycket 
utrymme. Det är en mycket lugn klass som är svåra att få intresserade och som knappt 
reagerar vad man än gör. Hon tillägger att det å andra sidan är väldigt lite bråk och problem i 
klassen. Det finns ett starkt flickgäng i klassen och det är de som styr.  
 
 
 
Aktiviteter för att öka och utjämna talaktiviteten i klassrummet 
 
Eftersom läraren i femman inte upplever att det är någon stor skillnad mellan hur mycket 
flickorna och pojkarna pratar försöker hon att få alla att engagera sig mer, t.ex. att prata och 
att räcka upp handen på lektionerna. Hon har bland annat tagit upp detta på utvecklingssamtal, 
där hon tillsammans med eleven och föräldrarna försökt komma på hur man ska arbeta. Några 
av eleverna har fått som särskild uppgift från utvecklingssamtalen att räcka upp handen mer.  
      Läraren i fyran försöker att lyfta fram flickorna och att få dem att vara med mer. Hon får 
som hon säger ”rycka lite i dem”. Hon påpekar att det ibland kan vara svårt för det gäller att 
inte ”pusha” för hårt då flickorna är mycket rädda för att svara fel. Hon tycker därför att det är 
viktigt att visa att det är okej att svara fel, att alla kan göra det, även läraren. Med tanke på 
detta jobbar de i klassen med olika övningar, som bl.a. rör självförtroende, förståelse för 
andras situation och gruppkänsla. 



    19 
 

  
 

Aktiviteter för att öka jämställdheten på skolorna och i klasserna 
 
Femmans lärare säger att de inte jobbar med jämställdhet som någon röd tråd på hennes skola. 
Däremot så kommer det in ibland i olika saker de gör eller jobbar med.  
      Fyrans lärare säger också att jämlikhet inte är någonting som diskuteras särskilt mycket på 
skolan men att det finns med i tankarna. Ibland får tjejerna ha egna dagar på skolgården för 
t.ex. bandy och fotboll. Detta har de för att aktivera flickorna och för att fler flickor ska våga 
vara med och våga prova på.  
När det gäller jämställdhet i klasserna så jobbar båda klasserna med pojk- och flickgrupper. I 
fyran har de ett system där en grupp i taget får gå ut och prata med en annan lärare om hur de 
tycker att klassen fungerar och hur det fungerar med kompisar m.m. Klassen är uppdelad i tre 
grupper, en grupp med alla tjejer i och två pojkgrupper. 
      I femman delar de ibland upp klassen i pojk- och flickgrupper när de läser om en viss sak, 
t.ex. människokroppen. Detta för att det inte ska bli så fnissigt och för att alla ska våga fråga 
om saker som de undrar över.  
      Läraren i femman berättar att de dessutom har jobbat med flickorna i en grupp för sig med 
någonting som de kallar för tjejsnack. Där pratar de bl.a. om att ställa upp för varandra 
(någonting som kom från att flera flickor inte reagerade när deras pojkvänner varit dumma 
mot någon kompis), att lära sig säga nej och att ett nej alltid är ett nej. 
      Femmans lärare påpekar dock att hon inte vill dela upp pojkar och flickor för mycket. Hon 
anser att man ska kunna jobba med vem som helst, oavsett om det är en pojke eller flicka. 
Hon påpekar också att det är viktigt att alla som vill får vara med oavsett om det är en 
traditionell pojk- eller flickgrej som man håller på med. Exempelvis spela fotboll eller hoppa 
rep på rasten. 
 
 
 
Hur undervisar lärarna om jämställdhet? 
 
Fyrans lärare säger att hon brukar undervisa om jämställdhet först i sexan men att det kommer 
in i olika saker som de diskuterar, t.ex. respekt för människan som individ och hur man ska 
uppträda mot varandra. De har också haft diskussioner om olika könsrelaterade ord, som t.ex. 
hora och bög. 
      Femmans lärare säger att hon inte direkt har undervisat om jämställdhet men att det 
kommer in i många diskussioner om etik och moral, t.ex. hur man ska uppträda mot varandra, 
att alla är lika värda o.s.v. De har också under en TEMA-vecka kommit in på och pratat om 
kvinnors och mäns olika roller i samhället. I samband med detta pratade de en hel del om 
jämställdhet. 
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Resultat grundat på observationer 
 
Jag har valt att räkna hur många repliker flickorna respektive pojkarna säger. Jag har inte tittat 
på hur långa de är tidsmässigt.  
      Med en replik menar jag det som en elev säger utan att någon annan, läraren eller andra 
elever, säger någonting emellan. En replik kan alltså bestå av allt från ett ord till flera 
meningar. 
      Procenttalet som står i parenteserna anger hur många procent av replikerna som flickorna 
eller pojkarna säger. Dessa tal har jag sedan jämfört med hur många procent av klassen som är 
pojkar eller flickor. Detta för att få en rättvis bild av talutrymmet då antalet pojkar och flickor 
inte är lika många i klasserna. 
      Jag är medveten om att procentsatsen på små tal inte är särskilt tillförlitlig men har ändå 
valt att använda mig av procent för att det kunna göra olika jämförelser.  
 
 
En fjärdeklass 
 
Klassen består av 22 elever, 8 st. (36%) är flickor och 14 st. (64%) är pojkar. 
 
 

Talutrymme 
 
Tabell 2:Antal flick- och pojkrepliker under de olika lektionerna i fyran. 
_______________________________________________________________ 
Lektion  Antal flickrepliker (8 f) Antal pojkrepliker (14 p) 
SO; prat om nyheter  4 stycken  (20%) 16 stycken (80%) 
      och veckan 
Engelska, del 1 13 stycken (39%)  20 stycken (61%) 
  
Engelska, del 2 12 stycken (32%) 25 stycken (68%) 
 
Sammanlagt  29 stycken (32%) 61 stycken (68%) 
 
 
      Som man kan utläsa av tabell 2 har flickorna, om man ser till antalet flickor i klassen, 
färre repliker än pojkarna under SO-lektion, då man diskuterar om nyheter och om veckan 
som gått. 
      Under engelskans första del ökar flickornas del av talet i klassen markant. Nu har 
flickorna, sett till antalet flickor i klassen, fler repliker än pojkarna. Under engelskans andra 
del ökar pojkarnas aktivitet och de talar nu mer än flickorna. Detta beror bland annat på att 
lektionen innehåller ett avsnitt där en elev ska ställa en fråga till en annan elev, som sedan ska 
svara. Pojkarna väljer då att bara fråga pojkar medan flickorna frågar både flickor och pojkar.  
      Om man tittar på de båda delarna av engelsklektionen ihop så ser man att 
replikfördelningen är helt jämn mellan flickor och pojkar, antalet repliker i procent blir exakt 
samma som antal flickor och pojkar i procent. 
      Av tabell 2 kan vi också utläsa att flickorna, sett till andelen flickor och pojkar i klassen, 
sammanlagt har färre repliker än pojkarna. 
 



    21 
 

  
 

Replikfördelning i relation till innehåll 
 
Under engelsklektionen, när det är handlar om fråga - svar och reproducerande kunskap, 
pratar pojkar och flickor ungefär lika mycket. Läraren låter både de som räcker upp handen 
och de som inte räcker upp handen svara. 
      När det är ett friare ämne, nyheter, som kräver mer initiativ är pojkarna mer engagerade 
och pratar mer än flickorna. Pojkarna svarar inte bara på lärarnas frågor utan tar också upp 
egna ämnen och egna aspekter på ämnen. Det gör inte flickorna en enda gång under den tid 
som jag besöker klassen. Pojkarna får dessutom oftare följdfrågor, och har ett par gånger 
t.o.m. en liten konversation med läraren. 
      Under SO-lektionen då klassen pratar om nyheter försöker läraren få med fler elever i 
samtalet genom att ibland ge frågan till någon som inte räcker upp handen. Mitt intryck är att 
flickorna tycks ointresserade av det man diskuterar i klassen och att de oftare än pojkarna får 
frågan utan att ha räckt upp handen. Under lektionen svarar pojkarna ibland rakt ut, utan att ha 
räckt upp handen.  
 
 

Hur många av eleverna deltar i det offentliga samtalet i klassrummet? 
 
Under den första lektionen, då klassen diskuterar kring nyheter, deltar 4 flickor och 9 pojkar i 
samtalet. Alltså deltar bara hälften av flickorna men nästan två tredjedelar av pojkarna. 
 
 

Vem får hjälp av läraren? 
 
Klassen har ett särskilt system när det gäller att få hjälp eller rättat av fröken. Eleverna skriver 
upp sina namn i ordning på tavlan, läraren följer sedan den ordningen när hon går runt och 
hjälper dem. Trots detta system är mitt intryck att pojkarna är mer påstridiga än flickorna när 
de vill ha hjälp. De avbryter t.o.m. läraren ett par gånger när hon hjälper flickor.  
      Pojkarna frågar oftare fröken än vad flickorna gör. Flickorna frågar varandra ungefär lika 
ofta som de frågar fröken.  
 
 
 
En femteklass 
 
Klassen bestod för dagen av 19 elever (en flicka var sjuk), 10 flickor (53%) och 9 pojkar 
(47%). 
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Talutrymme 
 
Tabell 3:Antal flick- och pojkrepliker under de olika lektionerna i femman. 
______________________________________________________________ 
Lektion  Antal flickrepliker (10 f) Antal pojkrepliker (9 p) 
Prat om hur helgen 20 stycken (61%) 13 stycken (39%) 
 varit    
Engelska , del 1  8 stycken (30%) 19 stycken (70%) 
 
Engelska, del 2  18 stycken (55%) 15 stycken ( 45%) 
 
Matte  12 stycken (55%) 10 stycken (45%) 
 
NTA - Natur och 17 stycken (47%) 19 stycken ( 53%)  
Teknik för Alla 
 
Sammanlagt  75 stycken (50%) 76 stycken (50%) 
 
 
      Av tabell 3 kan man utläsa att flickorna under den första lektionen, då klassen pratar om 
hur helgen varit, har ett stort talmässigt övertag. Under lektionen deltar både flickor och 
pojkar ofta i längre replikväxlingar med läraren. Detta beror till stor del på att läraren ställer 
olika följdfrågor. 
      Under engelsklektionens första del har pojkarna många fler repliker än flickorna, särskilt 
om man jämför med hur många procent av eleverna som är flickor och pojkar. Här 
förekommer det dock bara en lång replikväxling mellan läraren och en flicka, och två något 
kortare mellan läraren och två pojkar. I övrigt består samtalen enbart av fråga – svar och 
uppläsning av text. 
      Under engelsklektionens andra del fördelas replikerna jämnare mellan flickor och pojkar, 
procenttalet stämmer väl med hur många procent av klassen som är flickor respektive pojkar.  
      Jag anser att det är lite konstigt att skillnaden mellan de båda delarna av engelsklektionen 
var så stor med tanke på att innehållet var mycket likartat och att delarna bara skildes av en 
rast. 
      Även under mattelektionen, då de tillsammans i klassen diskuterar kring olika vinklar och 
hur man använder en gradskiva, är replikerna nästan jämt fördelade mellan flickor och pojkar. 
      När klassen har Natur och Teknik för Alla (NTA) sysslar de bl.a. med volym och vad som 
är tungt och lätt. Här har pojkarna fler repliker än flickorna. 
      Sammanlagt, sett över hela dagen, har pojkarna något fler repliker än flickorna, om man 
ser till antalet pojkar och flickor i klassen. 
 
 

Replikfördelning i relation till innehåll 
 
Under den första lektionen, när de pratar om hur helgen varit, så ger läraren nästan bara 
frågan till dem som räcker upp handen. Detta beror förmodligen på lektionens innehåll. Under 
de andra lektionerna ger hon frågan både till de som räcker upp handen och de som inte gör 
det. 
      Under den tid som jag är och observerar i klassen förekommer det bara ett fåtal riktiga 
diskussioner. De flesta replikväxlingar som sker består enbart av en fråga och ett svar.  
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      Innehållet i lektionerna är ganska styrt från läraren, vilket leder till att frågorna och 
talutrymmet, sett över hela dagen, blir ganska jämt fördelat mellan flickor och pojkar. 
 
 

Hur många av eleverna deltar i det offentliga samtalet i klassrummet? 
 
Under den första lektionen, prat om helgen, yttrar sig 6 av flickorna och 4 av pojkarna. Alltså 
deltar bara hälften av klassen i det offentliga samtal som förs i klassrummet. 
      Under engelskans första del deltar alla pojkar i det offentliga samtalet i klassrummet men 
bara knappt hälften av flickorna (4 st.), medan alla elever utom en (en flicka) yttrar sig under 
engelsklektionens andra del.  
      Under både matte- och NTA-lektionerna deltar 7 olika flickor och 6 olika pojkar i det 
offentliga samtal som förs i klassrummet.  
      Av de elever som har minst repliker i klassen är tre flickor och en pojke, de har tre 
repliker var. Av de som har mest repliker, alla har över tio repliker var, är två pojkar och en 
flicka. 
 
 
 
Sammanfattning av observationerna 
 
Både i fyran och i femman dominerar pojkarna replikmängden och alltså talutrymmet. Hur ser 
det då ut om man tittar på de enskilda lektionerna?  
      De lektioner då flickorna pratar mer än pojkarna är i fjärdeklassen engelskans första del 
och i femteklassen pratet om hur helgen har varit.  
      De lektioner då pojkarna pratar mer är i fjärdeklassen SO-lektionen, då de pratar om 
nyheter, och i femteklassen engelskan och NTA:n. 
      När det gäller replikfördelningen så är replikerna ganska jämt fördelade mellan flickor och 
pojkar så länge som lärarna fördelar replikerna. När eleverna tar eget initiativ, räcker upp 
handen eller pratar rakt ut, så har pojkarna, åtminstone i fjärdeklassen, ett stort övertag.  
      I båda klasserna tar pojkarna för sig mer i klassrummet än vad flickorna gör. Detta var 
dock tydligast i fyran. 
 
 
 
 

Resultatsammanfattning 
 
Läraren i femman säger sig ha en klass där flickorna styr och tar mycket utrymme. Hon tror 
att de tar mer utrymme än pojkarna. Detta visar sig inte i min observation. Den visar att 
pojkarna i alla fall har större talutrymme än flickorna. 
      I övrigt tycker jag att det lärarna säger om sina klasser stämmer ganska bra överens med 
det jag kan se under mina observationer. 
      Jämställdhet är inte något man medvetet jobbar med på de båda skolorna. Det kommer 
däremot in i arbetet i klassrummet på olika sätt.  
      Det visar sig i mina observationer att pojkarna dominerar talutrymmet under fler lektioner 
och ämnen än vad flickorna gör.  
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6 DISKUSSION 
 
Resultaten från min egen undersökning både bekräftar och motsäger det som beskrivs i 
litteraturen. Här nedan följer de viktigaste slutsatserna av det jag kunnat se i mina 
underökningar och i litteraturen, samt då jag jämför mina resultat med litteraturen. 
 
Lärarnas uppfattning om sina klasser, exempelvis vilket kön som dominerar och hur klasserna 
uppträder, stämmer ganska bra med det jag sett under mina observationer. Det finns dock ett 
undantag och det är att läraren i den femma där jag gjorde ena delen av mina observationer 
säger sig ha en klass där flickorna styr och tar mycket utrymme. Hon tror att de tar mer 
utrymme än pojkarna. Detta visar sig inte i min observation. Den visar att pojkarna i alla fall 
har större talutrymme än flickorna. Klassens lärare nämner i förbifarten att den flicka som är 
sjuk är en av de som talar mest, och kanske är ledaren i klassen. Man kan tänka sig att detta 
har spelat in och snedvridit resultaten lite, men det behöver inte vara så. Kanske känner eller 
tror hon att flickorna har övertaget därför att de pratar och bestämmer mer än vad som är 
vanligt i en klass. 
      Einarsson och Hultman (1984) skriver att engelska är ett flickämne. Detta stämmer inte 
överens med mina observationer. I mina observationer visar det sig att pojkarna (om man 
lägger samman alla engelsklektioner) har något fler repliker och större talutrymme än vad 
flickorna har, sett till andelen pojkar och flickor i klasserna. Detta kan delvis ha att göra med 
att en av lektionerna (den andra delen av engelsklektionen i fyran) innehåller ett avsnitt där en 
elev ska ställa en fråga till en annan elev, som sedan ska svara. Pojkarna väljer då att bara 
fråga pojkar medan flickorna frågar både flickor och pojkar. Detta skulle kunna ha ett 
samband med det som Käller (1990) kallar avgränsning (se kapitlet ”Avgränsning mot det 
andra könet” i litteraturgenomgången). Hon anser att båda könen avgränsar sig mot det andra 
könet i sin strävan att utvecklas till “riktig“ pojke respektive “riktig“ flicka men att flickor 
tycks kunna tänka sig val med könsgränsöverträde i något högre grad än pojkar kan. 
      I min observation visade det sig att pojkarna hade mer talutrymme än flickorna under 
NTA-lektionen (Natur och Teknik för Alla). Även under SO-lektionen i fyran dominerar 
pojkarna talutrymmet och detta anser jag bekräftar att pojkarna, när det är ett friare ämne som 
kräver mer initiativ, är mer engagerade än flickorna och pratar mer. 
      Min observation visar att då man i femman pratar om hur helgen varit har flickorna ett 
stort talmässigt övertag. Detta anser jag kan ha att göra med det som Bjerrum Nielsen och 
Rudberg (1991) skriver om att flickorna gärna berättar personliga och känslomässiga 
upplevelser medan pojkarna berättar saker för att överträffa varandra (se kapitlet ”Orsaker till 
att pojkar får mer talutrymme” i litteraturgenomgången). Flickornas typ av berättelser passar 
förmodligen bättre in under den här lektionen.  
      I litteraturen beskrivs att vilken grupp som tar mest talutrymme beror på ämnet och 
situationen och att det inte är en viss grupp som dominerar jämt, på alla lektioner. Min studie 
visar dock att pojkarna tar överhanden i de flesta fall och att de oftare och under fler lektioner 
har mer talutrymme än flickorna.  
       De lärare som jag intervjuade berättar att de försöker att lyfta fram de som inte pratar 
eller deltar så mycket i arbetet i klassrummet. Detta gör de bl.a genom att ställa frågor även 
till de som inte räcker upp handen, genom att jobba med olika övningar som t.ex. rör 
självförtroende och respekt för andra eller genom att ta upp problemet på utvecklingssamtalet 
och där tillsammans med eleven diskutera hur man ska jobba med det.  
      För att öka jämställdheten på skolorna hade de på den ena skolan prova på dagar då 
flickorna får vara själva på vissa delar av skolgården och göra vissa aktiviteter, t.ex. spela 
bandy eller fotboll. Detta för att flickorna skulle våga vara med och våga prova på. Båda 
klasserna jobbar ibland med pojk- och flickgrupper för att det inte ska bli så fnissigt och så att 
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alla ska våga fråga. Den ena klassen jobbar dessutom regelbundet med pojk- och flickgrupper 
för att stärka kompisandan i klassen.  
       
 
 
Några egna tankar kring hur man kan förändra könsrollsmönstren 
 
Jag anser att trenden att pojkar är duktigare och tar för sig mer inom naturvetenskapliga 
ämnen måste brytas. De naturvetenskapliga ämnena måste göras mer tillgängliga för alla 
elever. Jag tror att ett sätt kan vara att börja med att läsa dessa ämnen tidigare, innan vissa 
elever, framför allt pojkar, har fått ett allt för stort försprång. Jag tror dessutom att man 
överhuvudtaget måste börja jobba med jämställdhet, både när det gäller talutrymme och 
annat, mycket tidigt, innan mönstren hunnit bli allt för fasta. För skolans del gäller det att 
börja i ettan, men helst borde man börja ännu tidigare, redan på dagis.  
      I både Einarsson och Hultmans (1984) och i mina observationer visar det sig att pojkarna 
oftare frågar läraren än vad flickorna gör och att flickorna istället oftare frågar varandra. Detta 
kan bero både på att pojkarna lyssnar sämre, och därför behöver fråga mer, och på att 
flickorna inte vågar fråga. Dessutom visar båda undersökningarna att pojkarna ibland tränger 
sig före flickorna när de behöver hjälp. Pojkarna tar helt enkelt för sig mer. Jag anser att 
flickor och pojkar måste känna att de har samma tillgång till läraren och att de vågar fråga 
läraren. Det är därför viktigt för lärarna att fundera på vad de sänder ut för signaler till 
eleverna. Är det lika okej för alla att fråga? 
      En undersökning av Einarsson och Hultman (1984) visade att det inte blev någon skillnad 
i talutrymme då man bildade mindre grupper. Mönstren kvarstod, den som pratade mycket i 
den stora grupp som klassrumsoffentligheten utgör pratade mycket också i den lilla gruppen 
och den som inte sa så mycket i den stora gruppen sa inte heller mycket i den lilla. Att enbart 
minska grupperna bryter alltså inte mönstren. Jag tror däremot att om man medvetet jobbar 
med att få alla elever att våga prata mer i klassrummet så kan det underlätta att jobba i mindre 
grupper, för att få fler att våga prata. 
      Att ibland jobba med könsdelade grupper tror jag kan vara ett led i arbetet för 
jämställdhet. Ska man göra det i större omfattning anser jag att det krävs att någon som har 
stor kunskap och erfarenhet kring detta är ansvarig för projektet. Jag tror att man genom att 
varva könsuppdelade grupper och könsblandade grupper kan jobba med att stärka de olika 
könen och få dem uppmärksamma på olika problem. Kruse (i Arnesen, 1998) anser att man på 
så sätt kan stödja elevernas könsidentitet och få dem att utforska könsskillnaderna. Detta 
skulle också ge större förståelse för olika mönster i interaktionen mellan och inom könen. 
      Jag anser att det är mycket viktigt att lära och att uppmärksamma eleverna på att språk och 
makt hänger samman (se kapitlet ”Språk och kön” i litteraturgenomgången) och att prata om 
på vilka olika sätt man kan utöva makt genom språket. Det är då viktigt att också påpeka att 
makten kan utövas både genom att prata mycket och genom tystnad. Genom att eleverna vet 
om vilka strategier som finns kan de lättare bryta mönstren.       
       Att läraren fostrar och är en förebild för eleverna är helt klart. Molloy (1992) skriver att 
det inte finns några objektiva lärare och att alla lärare förmedlar sina värderingar vidare till 
eleverna. Lärare är rollmodeller och det som de uppfattar som det rätta kvinnliga och manliga 
beteendet kommer de indirekt att förmedla vidare till eleverna. Jag anser att det är mycket 
viktigt att alla lärare är medvetna om detta, så att de inte omedvetet förmedlar vissa 
värderingar, och så att de kan utarbeta en strategi för hur de vill minska könsskillnaderna. 
Weiner och Berge (2001) anser att alla lärare måste försöka att synliggöra och kritiskt granska 
flickors och pojkars olika levnadsvillkor och egna och andras värderingar om vad män 
respektive kvinnor kan och bör göra. 
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      Käller (1990) anser att skolan och utbildningssystemet reproducerar samhällets normer 
och därmed överför den dominans som finns där. Detta anser jag är oroande, särskilt då jag i 
mina intervjuer ser att skolorna inte jobbar med jämlikhet på något konkret sätt (några mindre 
åtgärder gjordes dock på de olika skolorna). Det är där, ute på skolorna, som man måste börja 
arbeta för ett jämställt samhälle. Jag anser att man måste jobba aktivt och medvetet för 
jämställdhet och uppmärksamma alla lärare och elever på problemet. Det är alltid lättare om 
alla på en skola är med och jobbar för samma sak. Man bör börja med att sätta upp konkreta 
mål. Detta borde inte vara svårt att få gehör för ute på skolorna då det på ett flertal ställen i 
läroplanen, Lpo-94, poängteras att skolan ska arbeta och verka för jämlikhet och jämställdhet. 
Att alla är lika värda börjar man ju prata om redan från första klass i skolan. Det gäller att 
fortsätt jobba aktivt med detta och att prata om flickors och pojkars lika rättigheter och 
jämställdhet som en del av det.  
      Einarsson och Hultman (1984) anser att eleverna också fostrar varandra och jag håller 
med. Att pojkar som hjälper fröken tystas ned och blir retade är en förutsättning för att 
könsmönstren ska bibehållas. Vad kompisarna tycker och tänker är ju som bekant mycket 
viktigt under stora delar av skoltiden. Detta tror jag är någonting som måste uppmärksammas 
och beivras. 
      Jag inser att det är svårt att ändra på människors värderingar och attityder, och att det 
därför krävs ett mycket långsiktigt arbete. Men man måste i alla fall försöka, man får inte ge 
upp. 
 
 
 
Utvecklingstendenser 
 
I jämförelse med den äldre litteraturen som jag studerat tycker jag mig se en viss utveckling 
och förbättring. Det går dock sakta och det är lång väg kvar.  
      Jag har t.ex. inte upplevt att det är lika stora skillnader mellan flickor och pojkar vad 
gäller talutrymme som t.ex. Einarsson och Hultman (1984) talar om. Deras undersökningar 
visar att flickorna sällan kom upp i mer än 40 % av pojkarnas talaktivitet. Mina 
undersökningar visar att flickorna har närmat sig pojkarna och att de är uppe på ca 75 % av 
pojkarnas talaktivitet. Det är på väg åt rätt håll.   
      Andra skillnader jämfört med den äldre litteraturen är att man i den bara pratade om att 
jämna ut och att ta bort skillnaderna mellan pojkar och flickor. Nu pratar man om att 
skillnaderna måste få finnas kvar, alla är ju inte lika, men att de kvinnliga och manliga 
egenskaperna måste värderas lika. T.ex. anser Kruse (i Arnesen, 1998) att det skulle vara bra 
för eleverna att gå i både könsblandade och könshomogena grupper. Detta är någonting som 
man absolut inte pratade om för 20 år sedan. Dessutom vill Weiner och Berge (2001) att 
hemkunskap ska få större utrymme i skolan och att barnkunskap ska återinföras på schemat. 
      Det har också  kommit in många kvinnliga chefer, särskilt då på lägre nivå, inom 
skolsystemet, som t.ex. skolledare. 
      Skolan kan inte ensam radera ut ojämlikheten men den kan se till att vi kommer en bra bit 
på väg. För att vi ska nå full jämställdhet krävs dock att olika delar av samhället hjälps åt och 
att människor förändrar sin syn på pojk- och flickroller.  
      Får inte flickor tillgång till en lika bra utbildning som pojkar kommer de inte få lika bra 
jobb, vilket leder till ojämlikhet. Skolan måste alltså hjälpa till och vara en del i arbetet för 
jämställdhet.  
 
 



    27 
 

  
 

Slutord 
 
Att inte pojkar och flickor har eller får samma möjligheter i skolan borde stå klart. 
Jag tror inte att det är någon som med avsikt bidrar till detta, utan flickor och pojkar ges 
omedvetet olika villkor. Därför är det så viktigt att göra alla medvetna om problemet. 
      Min uppsats visar att det har skett en liten förbättring men att det går sakta. Problemet 
med jämlikhet måste uppmärksammas och kunskapen om det måste ökas. Där kan skolan 
bidra med mycket. Skolan är en mycket viktig del i arbetet för jämlikhet eftersom alla 
människor i Sverige går i skolan och därmed nås av den fostran och de normer som råder där.   
 
 
 
Förslag till fortsatt forskning 
 
- Språk, makt och kön i skolan. Forska mer om makten över språket i skolan och hur det hör 
ihop med och påverkar de olika könsrollerna.  
- Bidrar läromedlen till att eleverna fostras in i olika könsroller?  
- Finns det någon skillnad mellan hur manliga och kvinnliga lärare fostrar eller uppträder mot 
eleverna? 
- Hur kan man göra, konkret, för att få tysta och försiktiga elever att ta för sig mer? 
- Könshomogena eller könsblandade grupper? Vad skulle effekterna bli av att varva 
könsdelade och könsblandade grupper? Är detta en väg att gå för att uppnå jämlikhet? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

• Enligt forskningen är det vanligt att tjejer och killar tar för sig olika mycket i 
skolan. Har du sett något sådant?  

      (Ex: Killar pratar mer, kräver mer hjälp m.m.) 
 
Syfte: att se hur om lärarna är medvetna om könsproblematiken, och att se hur deras 
uppfattning om den egna klassen förhåller sig till vad jag sett under mina observationer.  

 
• Tänker du på det i det dagliga jobbet?  
      I så fall hur jobbar du med det?  
      ( ex. frågar varannan flicka, varannan pojke) 

 
Syfte: Att se om lärarna har någon medveten strategi för hur de ska göra klassrumsmiljön så 
jämställd som möjligt.  
 

• Hur jobbar ni med jämställdhet på skolan?  
            (Ex: uppmuntrar flickors teknikintresse) 
 
Syfte: Att se hur, och om, skolorna jobbar med jämställdhet.  
 

• Är jämställdhet något som du tar upp på lektionerna och pratar med klassen 
om? Hur? 

 
Syfte: Att se om eleverna görs uppmärksamma på problematiken kring jämställdhet och hur 
lärarna jobbar med detta. 
 
 


