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Abstrakt 
Denna studie syftar till att undersöka interaktioner i en klass i årskurs 3 mellan läraren 

och eleverna ur ett genusperspektiv. Studiens forskningsfrågor har varit att undersöka hur 

mycket talutrymme pojkarna respektive flickorna får i klassrummet samt att undersöka 

hur interaktionerna ser ut mellan läraren och pojkarna respektive flickorna. I föreliggande 

studie används dominansmodellen och skillnadsmodellen som analysverktyg för 

bearbetning av studiens data. Studien data analyseras både kvantitativt och kvalitativt där 

tre observationer genomförts parallellt med att undervisningen har spelats in via ljud. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att pojkarna får något mer talutrymme i klassrummet 

än vad flickorna får. Vid samtliga observationstillfällen pratar pojkarna rakt ut, utan att 

ha fått ordet, fler gånger än vad flickorna gör. Läraren kommenterar vad pojkarna gör och 

säger i klassrummet fler gånger än flickorna. Resultatet visar också att i interaktioner med 

läraren tar pojkarna över dominansen oftare än vad flickorna gör. När pojkar dominerar 

talutrymmet i klassrummet betraktas det som naturliga egenskaper vilket leder till 

ojämställdhet och bidrar till en undervisning som inte är likvärdig.  

 
 

English titel 
Interactions from a gender perspective: 

Interactional space and dominance in a third grade 

 
 
Nyckelord 
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1 Inledning 
I dagens samhälle strävar vi efter en jämställdhet mellan kvinnor och män där båda könen 

ska få samma rättigheter. Vi arbetar också för att motverka traditionella könsmönster där 

samtliga individer uppmanas att vara vem de vill och tycka vad de vill oavsett kön. Om 

detta inte börjar uppmuntras redan i individers tidiga år blir det svårt att appliceras när de 

blir äldre. Edlund, Erson och Milles (2007:98–99) skriver att kön, som en ideologisk 

konstruktion, framträds under identitetsarbetet som pågår under ungdomstiden mer än 

under någon annan livsfas.  

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem under skolans 

värdegrund och uppdrag står det att skolan ska främja jämställdhet mellan kvinnor och 

män samt att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av kön. Skolan ska 

också arbeta för att främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter där skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster (Skolverket, 2011). Trots vad som står 

i läroplanen visar tidigare forskning att pojkar generellt får större talutrymme i 

klassrummet. Steenberg (1997:27) skriver att pojkar överlag både tar och kräver mer 

uppmärksamhet jämfört med vad flickor gör vilket bidrar till att lärare ger pojkar mer 

talutrymme i klassrummet än vad de ger flickor. 

Då skolan bidrar till att forma elever där de lär sig att främja jämställdhet är det 

angeläget att belysa detta ämne. Uppmärksammas inte lärare om ett sådant fenomen blir 

det svårt att motverka något som de annars inte märker av. Om vuxna behandlar pojkar 

och flickor olika kan det speglas vidare på eleverna vilket i sin tur kan leda till att eleverna 

anammar samma beteende. Om en förändring sker, redan i de tidiga åren, ökas 

möjligheterna till förändring i vårt samhälle i framtiden. Det blir därför angeläget att visa 

på om och i så fall hur lärare skiljer pojkar och flickor åt genom att konkretisera detta 

handlingssätt. På så vis kan interaktioner i klassrummet uppmärksammas och förändras 

så att klassrumsinteraktioner blir mer likvärdiga och jämställda.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med min studie är att undersöka interaktioner i en klass i årskurs 3 mellan läraren 

och eleverna ur ett genusperspektiv. Följande forskningsfrågor har varit vägledande 

genom studien: 
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• Hur mycket talutrymme har pojkarna respektive flickorna i klassrummet? 

• Hur ser interaktioner i ett klassrum ut mellan läraren och pojkarna respektive 

flickorna? 

 

2 Bakgrund  
Inledningsvis definierar detta kapitel begreppen kön och genus (2.1). Vidare presenteras 

studiens teoretiska utgångspunkt (2.2) följt av tidigare forskning (2.3).  

 

2.1 Kön och genus 

När vi hör ordet kön tänker vi vanligtvis på individer som antingen kvinnor eller män. 

Edlund, Erson och Milles (2007:29) skriver att kön är något biologiskt som med hjälp av 

de yttre biologiska faktorerna könsorgan, kromosomer samt hormoner kategoriserar 

individer som antingen kvinnor eller män. Kön är dock mer komplext än så, att bara se 

på kön som att det är två kategorier. Höglund (2000:17–18) skriver om kön som något 

som finns på alla platser som en uppsättning av idéer och brukar kallas för kön. Vad det 

är för typ av idéer och vad för betydelse det läggs i varierar. Ordet kön är det vi använder 

oss av till vardags. Hon menar att om vi istället ska tänka om kön använder vi oss av ordet 

genus. Om vi tar ett steg bakåt och skapar perspektiv på saken kan vi lära oss att här finns 

något som inte är självklart, idéer som vi annars brukar ta för givna så de blir osynliga.  

Genus är alltså inget som är förutbestämt utan istället föreställningar om könet där 

genus ofta används för att skilja det socialt och kulturellt konstruerade från den biologiska 

könstillhörigheten. Connell (2009:18–19) skriver att vara kvinna eller man inte är ett 

förutbestämt tillstånd utan istället ett blivande tillstånd under aktiv konstruktion. Våra 

tankar omfattas av identitet och vad en tillhörighet innebär, vilken typ av person vi är och 

om vi är kvinna eller man. Tankar som dessa utvecklas och blir mer detaljerade under vår 

uppväxt. Att se på kvinnlighet och manlighet som något naturen givit oss blir därför 

komplicerat då människor skapar sig själva som feminina eller maskulina. Det går därför 

inte att tro att det enbart är fenomen som påtvingat oss dessa tankar utifrån sociala 

konstruktioner. Individer placerar sig själva i en genusordning eller förhåller sig till den 

plats de blivit tilldelade genom sitt sätt att agera i det dagliga livet.  

I föreliggande studie används begreppen kön och genus synonymt där fokus ligger 

på jämställdhet i klassrumsinteraktioner mellan lärare och pojkar och flickor.  
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2.2 Teoretisk utgångspunkt  

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är en modell som kallas 

dominansmodellen. Edlund, Erson och Milles (2007:156–159) menar att, enligt 

dominansmodellen, syns en skillnad i samtalsmönster mellan kvinnor och män där samtal 

kopplas till makt och dominans och att kvinnor och män inte deltar i samtal på samma 

villkor. Vidare förklarar författarna att kvinnors och mäns språk bedöms olika vilket 

innebär att det är svårt att bortse från makt ur ett dominansperspektiv. Vid analyser av 

orsaker samt skillnader och konsekvenser bör därför maktperspektivet tas i beaktning. 

Män antas, i samtal, sträva efter kontroll vilket leder till en förklaring av varför mäns 

språkliga beteende ofta uppfattas som dominerande. Trots dominans bör inte enskilda 

individer skuldbeläggas då beteendet inte behöver vara medvetet. Skuld kan istället 

läggas på det inlärda beteendet och de sociala förväntningar som existerar på vårt 

språkbeteende. Män behöver inte medvetet vara dominanta utan använder bara den 

samtalsstil de lärt sig där konsekvensen blir att kvinnan blir verbalt åsidosatt. Eftersom 

kommunikation sker innanför en social hierarki går det inte att ignorera den könskategori 

individer är inordnade i. Det bidrar till att denna sociala ojämlikhet måste tas i beaktande 

vid diskussioner av samtal mellan kvinnor och män.  

Mäns språkliga beteende som ofta uppfattas som dominerande kan leda till 

konsekvenser för makten över klassrumsinteraktioner. Trots att läraren vanligtvis styr 

samtalen i klassrummet kan det ligga ett undermedvetet beteende hos läraren som tillåter 

dominans av pojkar. Eftersom det finns sociala förväntningar på pojkars och flickors 

språkliga beteende, med ett inrotat beteende, accepteras dessa språkliga olikheter då de 

inte uppfattas som olikheter.  

Edlund, Erson och Milles (2007:156–157) beskriver också skillnadsmodellen som 

visar att det finns skillnader i människors språkbruk som har samband med kön. 

Skillnader kan förklaras med att kvinnor och män kommer från olika förväntningar utan 

att olikheter värderas. Kvinnor och män antas ha skilda samtalsstilar då de har olika syn 

på samtalets funktion. Denna modell kan dock kritiseras då den enbart beskriver hur vi 

lär oss prata på olika sätt, inte varför vi lär oss dessa skilda mönster.  

I föreliggande studie med inriktning på lärarens interaktioner med eleverna används 

dominansmodellen men också skillnadsmodellen som analysverktyg för bearbetning av 

studiens data.  
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2.3 Tidigare forskning  

Tidigare forskning visar på generella förväntningar och diskrimineringar som kan kopplas 

till barns kön. Einarsson och Hultman (1984) fann i sin studie att pojkars initiativ i skolan 

ges stor uppmärksamhet från lärare vilket bidrar till att de får mer respons än flickor i 

grundskolan.  

Einarsson (2003) har i sin avhandling definierat ett antal variabler (elevkön, 

lärarkön, elevens ålder, undervisningsämne samt gruppstorlek) som kan ha betydelse för 

kommunikationen mellan lärare och elev. Resultatet i denna avhandling visar att 

klassrumssituationen är  komplex och många faktorer påverkar möjligheter till interaktion 

mellan lärare och enskilda elever. Studien som genomförts i årskurs F-3 visar att pojkar 

dominerar klassrumsinteraktionen men att det vanligtvis är ett fåtal pojkar som står för 

denna dominans. Molloy (2003) skriver hur lärares och elevers synsätt på och 

uppfattningar om vad kön är många gånger leder till att pojkar dominerar talutrymmet i 

klassrummet vilket leder till att beteendet betraktas som naturliga egenskaper. Att skapa 

ett demokratiskt och jämlikt klassrum i praktiken blir därför svårt. I en amerikansk studie 

gjord av Gosselin (2007) observerades elever och lärare i första klass. Här framgick 

skillnader på pojkars och flickors beteende. Flickorna räckte upp handen varje gång de 

ville säga något eller svara på en fråga medan pojkarna ofta ignorerade denna regel och 

istället kommenterade högt. Konsekvensen av det skilda beteendet bidrog till att flickorna 

bleknade i klassrummet och läraren verkade vara omedveten av vad som pågick.  

Forskning har också visat att det, trots generella förväntningar, finns en 

föreställning om hur barn ska agera och bete sig genom att placera samtliga barn av 

samma kön i denna framställning. Månsson (2000) visar i sin avhandling att förskollärare 

skiljer på pojkar och flickor. Här har intervjuer genomförts där förskollärarna beskrev 

flickorna som smarta och självständiga och pojkarna som behövande och robusta. Pojkar 

fick redan i de yngre åldrarna mer utrymme för eget initiativ till deltagande och 

talutrymme. Vidare visar Månsson att det framförallt var en pojke per grupp som 

dominerade i de tre elevgrupper hon studerat. När inte någon av dessa pojkar var 

närvarande i sin elevgrupp försvann pojkdominansen för att istället övergå till 

flickdominans (Månsson 2000). Barn lär sig skilja på kön i tidig ålder där grunden läggs 

vilket gör det angeläget att belysa hur vuxna skiljer på gruppen pojkar och flickor.  

I en etnografisk studie i grundskolan har den amerikanske sociologen Thorne 

(1993) uppmärksammat liknande mönster som Månsson (2000) visar i sin avhandling. En 

tydlig könsuppdelning har inte ett självklart stöd i det dagliga mötet mellan vuxna och 
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barn. Thorne (1993) beskriver bilden av en pojke som utåtagerande, dominerande och 

fysiskt aktiv. Hon menar att bilden av en sådan pojke överensstämmer med de pojkar som 

är mest synliga, men endast ett fåtal påvisar dessa kännetecken. Ett fåtal pojkar lyfts 

därmed fram, med vissa egenskaper, och står för beskrivningen av samtliga pojkar och 

deras beteende. 

Vidare visar tidigare forskning hur pojkars och flickors språkliga beteende skiljer 

sig åt och att skilda beteenden mellan pojkar och flickor uppmärksammas även i de äldre 

åldrarna. Vid elevintervjuer på en gymnasieskola framkom det i Holms (2008) studie att 

pojkars språkbeteende beskrivs som grovt, oseriöst och burdust till skillnad från flickors 

mer mjuka och lågmälda stil. Vid observationer i klassrummet uppmärksammades dock 

inte de skilda språkliga beteendena utan Holm ansåg att eleverna i huvudsak talade 

likartat. Könsstereotypa föreställningar kom däremot till uttryck i spontana och 

vardagliga interaktionen mellan lärare och elever.  

Mot bakgrund av ovanstående teoretiska modell och tidigare forskning finns det 

anledning att anta att dominans existerar i klassrumsinteraktioner. Det är därför angeläget 

att undersöka interaktioner mellan lärare och elever ur ett genusperspektiv.  

 

3 Metod och material  
I följande avsnitt presenteras studiens urval (3.1), insamlingsmetod (3.2) följt av en 

redogörelse för studiens genomförande (3.3) samt analysmetod (3.4). 

 

3.1 Urval  

Insamling av data genomfördes på en F-9 skola med ca 870 elever. Den årskurs 3 studien 

genomfördes i bestod av 1 klasslärare och 22 elever varav 10 elever var flickor och 12 

elever var pojkar. Innan studien påbörjade fick elevernas vårdnadshavare ett 

informations- och samtyckesbrev (se bilaga A) där både vårdnadshavare och elever fick 

ta ställning till om de ville medverka. Ett informations- och samtyckesbrev skickades 

även ut till den berörda läraren (se bilaga B). Här framgick det att deltagandet var frivilligt 

och att deltagarna när som helst kunde avbryta sin medverkan.  

Innan observationen startade valde en pojke att dra tillbaka sitt samtycke, men han 

ansåg ändå att han kunde vara med i ljudinspelningarna. Vid observation samt analys av 

ljudinspelningarna har därför denna pojke exkluderats. 
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3.2 Insamlingsmetod 

Vid insamling av data genomfördes systematiska observationer med hjälp av ett 

observationsschema (se bilaga C) kombinerat med ljudinspelningar. Denscombe 

(2016:295–297) beskriver systematiska observationer som en forskningsmetod där en 

systematik förs in i observationsprocessen genom att använda ett observationsschema. 

Med hjälp av observationsschemat specificeras inte bara vad som ska observeras utan 

också hur det ska mätas. Eftersom händelser och beteenden i sociala miljöer pågår 

konstant underlättar det vid urval på vad som faktiskt är relevant att observera.   

Ett urval på vad som skulle observeras gjordes där observationsschemat utformades 

med syfte att besvara första forskningsfrågan och bestod av följande punkter:  

 

• Hur många gånger ger läraren ordet till pojkar?  

• Hur många gånger ger läraren ordet till flickor?  

• Antal gånger pojkar pratar rakt ut, hur besvarar läraren detta?  

• Antal gånger flickor pratar rakt ut, hur besvarar läraren detta?  

• Läraren kommenterar vad pojkar gör och säger i klassrummet. 

• Läraren kommenterar vad flickor gör och säger i klassrummet.  

 

Eftersom det inte är elevernas eller lärarens uppfattning av interaktioner som studerats 

utan istället hur dessa interaktioner uppfattas av en utomstående observatör ses 

observation som en lämplig metod. Metoden av att använda systematiska observationer 

med hjälp av ett observationsschema styrker studiens reliabilitet. Genom att använda 

samma observationsschema vid samtliga observationstillfällen har relevant data samlats 

in.  

En nackdel angående studiens tillförlitlighet är bristen på mina erfarenheter som 

observatör. En provobservation kunde därför ha varit att föredra men med hjälp av 

ljudinspelningarna som gjordes i samband med observationerna vägdes den bristen upp. 

Ljudinspelningarna användes som ett komplement till den systematiska observationen för 

att skapa förutsättningar för en mer djupgående analys och genomfördes i syfte att besvara 

andra forskningsfrågan men också för att kunna beräkna taltid till första forskningsfrågan. 
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3.3 Genomförande 

Under studiens utformning och utförande har Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet 2002) som utgår från krav på information, samtycke, 

konfidentialitet samt nyttjande tagits i beaktande.  

Observationerna ägde rum vid tre lektionstillfällen, både på morgonen och 

eftermiddagen. Då eleverna samt vårdnadshavare redan gett samtycke att delta i studien 

var samtliga medvetna om varför jag var där och vad jag skulle göra. Det jag inte delade 

med mig av innan var att observationerna skedde utifrån ett genusperspektiv. Eftersom 

jag träffat både eleverna och läraren tidigare fick jag ingen stor uppmärksamhet och kunde 

på så vis minska risken för att påverka undervisningen.  

Under samtliga observationer placerade jag mig längst bak i klassrummet samtidigt 

som läraren höll sin vardagliga undervisning. Samtidigt som jag fyllde i 

observationsschemat och spelade in ljud förde jag anteckningar om vad som pågick i 

klassrummet. Första observationen skedde under dagens första lektion och varade i  90 

minuter. Här hölls både den traditionella morgonsamlingen, engelska samt matematik. 

Efter 17 minuter och 33 sekunder började eleverna arbeta individuellt och 

ljudinspelningen avslutades eftersom det inte gick att uppfatta vad som sades i parallella 

interaktioner. Andra observationstillfället skedde efter elevernas lunch och varade i 45 

minuter under en NO-lektion. Under denna lektion kollade eleverna på en film som 

varade i ca 15 minuter vilket innebar att interaktioner mellan lärare och elever var 

sällsynta och ljudinspelningen pausades under tiden. Ljudinspelningen från detta 

observationstillfälle är därför 31 minuter och 45 sekunder lång. Vid ett tillfälle efter 

filmen drog läraren stickor, med elevernas namn på, som avgjorde vem som skulle svara 

på lärarens frågor. Tredje observationen skedde också under en NO-lektion och var 

dagens sista lektion och varade i 30 minuter. Här arbetade eleverna enskilt i arbetsblad 

eller i läromedel.  

Ljudinspelningarna som skedde parallellt med observationerna transkriberades och 

eleverna fick fiktiva namn. Enligt Denscombe (2016:280) erbjuder ljudinspelningar en 

fullständig dokumentation som inte skapar påfallande störning i samma utsträckning som 

videoinspelningar. 

Ljudinspelningarna transkriberades för att kunna användas vid studiens 

samtalsanalys. Transkribering är en värdefull del av forskningen då Denscombe 

(2016:385–386) menar att forskaren därigenom kommer i närkontakt med data. Data blir 

också enklare att analysera än ljudupptagningen i dess ursprungliga form. Det kan dock 
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förekomma problem vid transkribering när flera personer pratar samtidigt vilket leder till 

en bedömning av att vissa delar ibland måste kasseras. Jag fick därför exkludera vissa 

delar av ljudinspelningarna eftersom det inte gick att urskilja vem som sa vad.  

Likt det Denscombe (2016:387) presenterar skrevs varje individs talade ord ut på 

varsin rad för att enklare kunna urskilja vem som sa vad. För att kunna visa på betoning 

av vissa uttalanden användes versaler när elever ropade ut något högt. Händelser och 

handlingar presenterades i parenteser och korrekt stavning användes.  Ljudinspelningen 

från sista observationstillfället där eleverna arbetade individuellt har däremot inte gått att 

använda vid mätning av taltid eller antal gånger eleverna får ordet eftersom det endast 

skedde parallella interaktioner vilket medför bortfall i denna undersökning.  

 
3.4 Analysmetod  

Studiens data analyseras både kvantitativt och kvalitativt. Observationsschemat från tre 

observationstillfällen sammanfattats och sammanställts i tabell 1. Ljudinspelningar från 

två observationstillfällen har använts för att mäta taltid och presenteras i tabell 2. De fyra 

punkterna i båda tabellerna definierar talutrymme och besvarar därför studiens första 

forskningsfråga. Sammanställningen av hur många gånger eleverna utförde varje 

interaktion har räknats ut procentuellt för både pojkar och flickor för att tydliggöra 

resultatet. För att inte enbart mäta antal gånger elever får ordet har också 

ljudinspelningarna lyssnats igenom där antal sekunder pojkar pratar och antal sekunder 

flickor pratar räknats ut och sammanställts. Den sammanlagda tiden av hur mycket pojkar 

respektive flickor pratar har också räknats ut procentuellt för att tydliggöra hur mycket 

taltid de får av den sammanlagda lektionstiden av observationstillfällena. Dock har bara 

de gånger läraren fördelat talutrymmet till en elev räknats eller när en elev pratar rakt ut, 

utan att ha blivit tilldelad ordet, och läraren väljer att svara eleven. De gånger en elev har 

pratat rakt ut och läraren valt att ignorera eller avbryta har inte räknats.  

Därefter analyseras delar från ljudinspelningarna, som har transkriberats, med 

element från en samtalsanalys. De delar som valts ut för analys är en del av de händelser 

som bidragit till data på observationsschemat. Vid valet av dessa interaktioner har de delar 

som varit tydliga i ljudinspelningarna valts ut. Motiveringen till varför dessa valts är 

också på grund av att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt genom att ta ut lika många 

interaktioner mellan läraren och pojkar respektive flickor som transkriberingarna 

erbjuder. Transkriberingarna har valts ut för en djupare analys med hjälp av studiens 

teoretiska utgångspunkt dominansmodellen och skillnadsmodellen för att besvara första 
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och andra forskningsfrågan. Hur interaktionerna ser ut i klassrummet mellan läraren och 

pojkarna respektive flickorna undersöks genom att se på hur läraren besvarar de elever 

som pratar rakt ut.  

Boyd och Ericsson (2015:179–180) skriver att makt i interaktioner vanligtvis 

handlar om dominans, att en deltagare påverkar samtalet mer än en annan. Dominans har 

en skarp koppling till ytterligare sociala aspekter av samtalet vilket har inneburit att 

samtalsforskning cirkulerat mycket kring dominans. Dominans kan förekomma på olika 

sätt i ett samtal: en individ pratar mycket, en individ är den som bestämmer vad man ska 

prata om, styrning av vad andra ska bidra med till samtalet eller vara den som bestämmer 

när man ska börja eller avsluta ett samtal. Det finns ofta en rollfördelning inom 

institutionella samtal där någon part har mer makt genom att bestämma vad man ska prata 

om, ha kontroll över turtagningen eller har rätt att ta mer av talutrymmet. När 

dominansförhållanden mellan deltagare i ett samtal studeras bör samtalets syfte, vanliga 

struktur samt talarrollsfördelning kartläggas (Boyd & Ericsson 2015:179–180).  

I föreliggande studie, där dominansförhållanden har studerats, har samtalen mellan 

deltagarna kartlagts för att skapa en djupare analys. 

 

4 Resultat  
Resultatet av tre observationstillfällen presenteras nedan (4.1) följt av element från en 

samtalsanalys (4.2) och därefter resultatanalys (4.3).  

 
4.1 Talutrymme i klassrummet  

Vid två observationstillfällen får pojkar ordet i klassrummet 22 gånger och flickor 15 

gånger. Resultatet visar också att vid samtliga tre observationstillfällen pratar pojkar rakt 

ut i klassrummet, när de inte fått ordet, 46 gånger och flickor 21 gånger. Läraren 

kommenterar vad pojkar gör eller säger i klassrummet 43 gånger och vad flickor gör eller 

säger i klassrummet 19 gånger. Resultaten från tre observationstillfällen sammanfattas 

och redovisas i tabell 1.  
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Tabell 1.  
Interaktioner mellan lärare och elever       

Observation Antal elever Pojkar Flickor 
 
Elever får ordet1 

 
21 

 
22 (60 %) 

 
15 (40 %) 

 
Elever pratar rakt ut 

 
21 

 
46 (69 %) 

 
21 (31 %) 

 
Lärare kommenterar vad elever gör/säger i 
klassrummet 
 

 
21 

 
43 (69 %) 

 
19 (31 %) 

 

Sammanfattning av två ljudinspelningar visar att på 49 minuter och 18 sekunder får pojkar 

samtalstid i 4 minuter och 27 sekunder. På denna tid får flickor samtalstid 3 minuter och 

29 sekunder. Under den sammanlagda lektionstiden pratar läraren i 25 minuter och 27 

sekunder. Fördelning av taltid från två observationstillfällen redovisas i tabell 2.  

 
Tabell 2.  
Fördelning av  taltid        

Observation 
Antal 
elever Pojkar Flickor Lärare 

Total 
lektionstid 

 
Taltid 

 
21 

 
4 min 27 sek 

(9 %) 

 
3 min 29 sek 

(7 %) 

 
25 min 27 sekunder 

(52 %) 

 
49 min 18 

sek 
 

 
 

4.2 Interaktioner i klassrummet 

Utifrån resultatet som presenteras ovan har utdrag från ljudinspelningarna som 

transkriberats valts ut för en djupare analys med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkt 

dominansmodellen och skillnadsmodellen. 

Under ljudinspelningarna skedde institutionella samtal där läraren var den part som 

hade störst makt och skötte talfördelningen. Trots lärarens huvudsakliga dominans syns 

inslag av dominansmodellen där män antas sträva efter kontroll och kan på så vis 

uppfattas som dominerande. Nedan följer utdrag ur de transkriberingar som gjorts från 

ljudinspelningarna. I utdrag 1 synliggörs hur en flicka försöker överta dominansen i 

klassrummet men misslyckas. Därefter försöker en pojke överta dominansen och lyckas.  

 

 

                                                
1 Bortfall vid sista observationstillfället på grund av enskilt arbete.  
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Utdrag 1 
Lärare: Efter att ni har tränat och känner att ”nu kan jag det här, jag kan presentera detta imorgon”. Då 

går ni faktiskt över direkt till matten  

Lärare: Och då är det de sidorna i matteboken (skriver samtidigt och pekar på tavlan)  

Sofia: FIFFIG KOMPIS 

Lärare: Och sen är det ett litet häfte som jag har gjort till er 

Patrik: Men du måste ju skriva på engelska  

Lärare: Ja det skulle jag ju ha gjort, bra poäng Patrik  

Lärare: Är man redan klar med sidorna så har jag ett problemlösningshäfte som man jobbar med. Här 

får man med fördel jobba med en fiffig kompis. För att det kan vara en problemlösning som man kan 

behöva diskutera  

 

Sofia försöker ta kontroll över samtalet och ta över dominansen, utan att ha fått ordet, 

genom att påpeka att de bör arbeta med en fiffig kompis. Sofia misslyckas eftersom 

läraren ignorerar henne och fortsätter med sina instruktioner. Därefter pratar Patrik rakt 

ut, utan att ha fått ordet, och tar över dominansen eftersom läraren besvarar och bekräftar 

honom. Det Patrik säger får läraren att avbryta sina instruktioner vilket visar att Patrik 

lyckats med att ta kontroll över samtalet. Läraren fortsätter sedan sina instruktioner och 

kommer då ihåg det Sofia sa med ”fiffig kompis”.  Trots att läraren inte bekräftade Sofia 

direkt lyckas Sofia ändå ta över dominansen, till viss del, genom sitt påpekande som styr 

vad läraren säger. En liknande situation presenteras i utdrag 2 där en flicka avbryter 

genom att försöka ta över dominansen. En pojke svarar därefter på lärarens fråga, utan att 

ha fått ordet, och lyckas överta den dominans som flickan misslyckas med.  

 

Utdrag 2 
Lärare: Today’s and tomorrow's goal is know how to present yourself 

Stina: Men stavas det verkligen så?  

Lärare: (är tyst) 

Lärare: Know how to present yourself  

Stina: Jaha 

Lärare: Är det någon som vet vad det kan tänkas betyda?  

Erik: Jag har ingen present  

Lärare: Vad sa du? present, vad menar du?  

Lärare: Jag har ingen? Jag förstår inte vad du menar?  

Erik: Men jag har ju inte det  

Lärare: Vi försöker ta någon annan  

Lärare: Isak, vad säger du?  
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Stina avbryter läraren och försöker ta över dominansen vilket hon inte lyckas med. När 

Stina pratar rakt ut, utan att ha fått ordet, väljer läraren att vara tyst för att markera att 

beteendet inte är accepterat. Däremot lyckas Stina överta viss kontroll eftersom hon får 

läraren att upprepa vad som står på tavlan och på så vis bekräfta det Stina sagt. Stina tar 

därmed över dominansen en aning eftersom hon styr vad läraren säger härnäst, men får 

ändå inte läraren att tappa tråden. När Erik sedan pratar rakt ut, utan att ha fått ordet, tar 

han över kontrollen och dominansen eftersom läraren svarar honom. Erik bestämmer vad 

de ska samtala om och fortsätter att dominera samtalet tills han tappar kontrollen och den 

går tillbaka till läraren som bestämmer vem som ska besvara frågan som ställts. Utdrag 3 

visar hur en pojke försöker överta dominans i klassrummet men misslyckas när läraren 

ignorerar honom. Vidare försöker både en flicka och en annan pojke överta dominans när 

läraren fördelar talutrymmet till en flicka i klassrummet. 

 

Utdrag 3 
Lärare: Sätt er ordentligt igen på era stolar är ni snälla  

Lärare: Filip, Cecilia och Rasmus… va tysta 

Lärare: Den där Sork, han är ganska bra på att förklara tycker jag. Så att man verkligen förstår vad 

som händer  

Tobias: NEEEJ 

Lärare: Och nu är vi vid den delen där jag kommer dra en sticka och den som blir dragen ska då få 

berätta lite om den här filmen  

Lärare: Cecilia, du för börja  

Cecilia: Jag kommer inte ihåg  

Lärare: Då är det ju tur att jag har dessa stödorden här 

Elin:  När han bajsade 

Lärare: Elin 

Lärare: Kan du berätta något Cecilia? vad har du lärt dig om matsmältningen?  

Cecilia: Hmm.. att man ska tugga maten  

Lärare: Ja precis, där börjar det, nummer 1 

Filip: (Kastar ett suddgummi)  

Lärare: Det tillhör inte lektionen att kasta grejer Filip 

Cecilia: Det finns matstrupe och luftstrupe. Om det kommer i luftstrupen då kan man hosta. Det kan 

man ändå men.. Och maten hamnar i magen  

Lärare: Ja vi kan stoppa där. Tack! 

Lärare: Vad var det som gjorde att all mat inte hamnade i luftstrupen?  

Lärare: Kommer Peter ihåg det? 
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Peter: EEhhh jag kommer inte ihåg vad den heter men det var någon grej som hängde ner så 

Lärare: Ja, dom kallade det för ett litet lock. När tungan åker bakåt så åker det ner ett litet lock som 

la sig för luftstrupen så att maten åkte ner i rätt kanal. Det vill säga matstrupen 

Lärare: Cecilia slutade med att maten hamnade nere i magen och då får Johan fortsätta lite, vad 

hände där? 

Johan: Kommer inte ihåg  

Lärare: Kommer du inte ihåg? titta på stödordet här 

Johan: Magsaft  

Lärare: Det blev soppa, precis  

 

Tre elever, två pojkar och en flicka, viskar något till varandra i klassrummet och stör 

läraren. Eleverna får läraren att släppa kontrollen och istället lägga fokus på dem men 

slutar när läraren tystar ner dem. Tobias försöker ta över dominansen men eftersom 

läraren ignorerar honom lyckas han inte och talutrymmet blir istället fördelat till Cecilia. 

När Cecilia först inte kan svara försöker Elin ta över samtalet och dominansen vilket hon 

till viss del lyckas med eftersom hon får läraren att byta fokus och säga hennes namn. 

Därefter blir Cecilia återigen den som dominerar samtalet genom att svara på lärarens 

frågor samt få läraren att bekräfta det hon säger. Filip avbryter genom att kasta ett 

suddgummi och skapar en dominans när han fångar lärarens uppmärksamhet genom att 

få en tillsägelse. Trots att Filip avbryter tar Cecilia tillbaka kontrollen över samtalet men 

behåller den inte länge eftersom hon blir stoppad av läraren som ger ordet vidare till Peter. 

Han behöver inte ge ett utförligt svar utan använder den dominans han nu har genom att 

låta läraren bekräfta det han säger som sedan fyller i hans svar. Likadant blir det för Johan 

när han får ordet och därmed har kontroll över samtalet. Han är nu den som dominerar 

samtalet och ger endast ett vagt svar. Han fortsätter att behålla dominansen när läraren 

bekräftar och hjälper honom. I utdrag 4 följer ett exempel på när en pojke försöker ta över 

kontrollen och dominansen men misslyckas eftersom läraren avbryter honom. 

 

Utdrag 4 
Lärare: Anna 

Anna: Ja? 

Lärare: Du kan fortsätta att läsa 

Anna: Ska jag läsa det som står här? 

Lärare: Ja, tack  

Anna: I matsäcken kramas… 

Anna: Vad står det här? 

Andreas: I matsäcken kramas 
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Lärare: Andreas! Det är inte du nu  

Anna: (Fortsätter att läsa) 

 

Anna börjar fort med att dominera samtalet när hon ställer frågor till läraren om var i 

boken hon ska läsa. När hon sedan börjar tveka på vad det står i texten bestämmer sig 

Andreas för att ta över kontrollen och dominera över Anna som egentligen har 

talutrymmet. Han börjar läsa texten som Anna känner sig osäker på men lyckas inte 

behålla dominansen länge och låter sig stoppas av läraren som påpekar att det inte är hans 

tur nu. Anna fortsätter läsa och tar över dominansen. Flera pojkar försökte vid ett annat 

tillfälle att överta dominansen och lyckades vilket visas i utdrag 5. 

 

Utdrag 5 
Lärare: Anna, när någon från fritids har dekorerat klassrummet med påskliljor så måste man sluta pilla 

på dom.  

Erik: Vilka påskliljor? 

Tobias: Vilka påskliljor? 

Johan: Vilka påskliljor? haha  

Erik: HAHAHA  

Johan: LILJOR 

Lärare: Va tysta  

Erik: Haha 

Tobias: HAHAHA 

 

Anna skapar en dominans när hon får läraren att påpeka det hon gör och läraren tappar 

den röda tråden i sin undervisning. Därefter tar Erik snabbt över dominansen genom att 

ta kontroll över vad de nu ska samtala om. Tobias och Johan följer efter Erik genom att 

fortsätta och de tre pojkarna tar över samtalet. De tar över lärarens dominans och när de 

får en tillsägelse väljer Erik och Tobias att ignorera denna och fortsätter därmed att 

dominera när de skrattar.  

Sammanfattningsvis visar samtalsanalysen att pojkarna lyckas överta dominansen 

i klassrummet oftare än vad flickorna gör. Övertaget av dominans synliggörs när läraren 

svarar eller bekräftar pojkarna och deras beteende oftare än vad läraren svarar och 

bekräftar flickornas beteende.  
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4.3 Resultatanalys  

Resultatet visar, liksom det Molloy (2003) lyfter fram i sin studie, att läraren ger pojkarna 

mer talutrymme än flickorna i klassrummet. Pojkarna tar ofta talutrymmet själva från 

läraren vilket förmodligen inte är lärarens avsikt att ge. Under lektionstid på 49 minuter 

och 18 sekunder pratar pojkarna i 4 minuter och 27 sekunder och flickorna i 3 minuter 

och 29 sekunder. Pojkarna fick något större taltid än flickorna och står för 9 % taltid av 

lektionens totala samtalstid, flickorna för 7 % taltid och läraren för 52 % taltid.  Att pojkar 

får ordet oftare kan bero på att det var fler pojkar som räckte upp handen än vad det var 

flickor. Resultatet av att pojkarna får mer talutrymme i klassrummet kan också bero på 

att läraren svarade pojkarna när de pratade rakt ut, utan att ha fått ordet, fler gånger än när 

flickorna pratade rakt ut. På så vis bidrog det till att pojkarnas samtalstid blev längre än 

flickornas. Klassammansättningen skulle också kunna bidra till denna skillnad då 

pojkarna var en mer än flickorna vid observationstillfällena. Resultatet visar också att 

pojkarna pratar rakt ut i klassrummet, när de inte fått ordet, oftare än vad flickorna gör. 

Edlund, Erson och Milles (2007:156–159) skriver att, enligt dominansmodellen, antas 

män sträva efter kontroll vilket gör att deras språkliga beteende kan uppfattas som 

dominerande. Beteendet behöver däremot inte vara medvetet utan något som sker på 

grund av de sociala förväntningar som existerar.  

När pojkarna tar över dominansen i klassrummet antas de sträva efter kontroll över 

samtalet eftersom det finns sociala förväntningar på att de ska göra det. Dock kan det vara 

så att läraren undermedvetet tillåter pojkarna ta över dominansen. De använder den 

samtalsstil de lärt sig att använda och läraren bemöter beteendet likt de sociala 

förväntningar som existerar. Dessa interaktioner exemplifieras i både utdrag 1 och 2 när 

två pojkar pratar, utan att ha fått ordet, och tar över dominansen när läraren besvarar och 

bekräftar dem. I båda utdragen försöker två olika flickor ta över dominansen först, vilket 

läraren inte tillåter.   

Resultatet visar också att läraren har fler interaktioner med pojkarna än med 

flickorna. Som det i skillnadsmodellen beskrivs av Edlund, Erson och Milles (2007:156–

159) antas kvinnor och män ha skilda samtalsstilar vilket också Holm (2008) belyser i sin 

studie. Om det i interaktionerna mellan läraren och pojkarna och flickorna ligger en 

undermedvetenhet från lärarens sida att samtalsstilarna skiljer sig åt kan resultatet bli att 

läraren själv, omedvetet, upprätthåller dessa skillnader. Konsekvensen av detta blir att 

interaktionerna skiljer sig mellan läraren och pojkarna och flickorna.  
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Trots att resultatet visar att pojkarna får ordet oftare i klassrummet, pratar rakt ut 

när de inte fått ordet fler gånger, får kommentarer av läraren på vad de gör eller säger 

oftare än flickorna bör inte det appliceras på samtliga pojkar i klassen. Likt det mönster 

Månsson (2000) och Thorne (1993) uppmärksammat i sin forskning där bilden av hur en 

pojke lyfts fram genom de pojkar som är mest synliga och därmed får stå för 

beskrivningen av alla pojkar och deras beteende finns liknande mönster i denna studie. 

Det är långt ifrån alla pojkar som står för resultatet utan istället vissa som får stå för 

beskrivningen av alla pojkar. Många flickor stod för större dominans i klassrummet 

jämfört med vissa pojkar i klassen.  

 
5 Diskussion  
Studiens syfte har varit att undersöka interaktioner i en årskurs 3 mellan en lärare och 

dennes elever ur ett genusperspektiv. Sammanfattningsvis visar resultatet att pojkarna får 

något mer talutrymme i klassrummet än flickorna samt att läraren har fler interaktioner 

med pojkarna än med flickorna. Resultatet visar också att i interaktioner med läraren tar 

pojkarna över dominansen oftare än vad flickorna gör. Nedan presenteras 

resultatdiskussion (5.1) följt av en metoddiskussion (5.2).  

 

5.1 Resultatdiskussion   

Genom att tolka studiens resultat synliggörs olikheter på interaktioner mellan läraren och 

pojkarna och mellan läraren och flickorna. Denna skillnad bidrar till att det är pojkarna 

som dominerar talutrymmet i klassrummet. Trots att resultatet inte visar på markanta 

skillnader vad gäller taltid och elever får ordet går det att dra en slutsats att det är pojkarna 

som dominerar talutrymmet då de pratar rakt ut i klassrummet fler gånger än vad flickorna 

gör. Eftersom läraren besvarar pojkarna oftare när de pratar rakt ut bidrar det till en ökad 

samtalstid då de tar kontroll och dominerar över samtalen i klassrummet. I likhet med 

Einarssons och Hultmans (1984) studie ger läraren stor uppmärksamhet till pojkar när de 

tar initiativ i skolan vilket leder till att de får mer respons än vad flickor får. Om lärare 

istället hade varit konsekventa och inte besvarat eller bekräftat någon elev som pratar rakt 

ut hade resultatet kunna se annorlunda ut, trots att pojkar pratar rakt ut oftare, då det är 

lärare som har den huvudsakliga dominansen. Didaktiska konsekvenser av 

handlingssättet blir (jfr. Molloy 2003) att när pojkar dominerar talutrymmet i 

klassrummet betraktas det som naturliga egenskaper vilket i sin tur leder till ojämställdhet 

i klassrum och därmed en undervisning som inte är likvärdig. Om denna dominans inte 
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skulle betraktas som en naturlig egenskap och istället uppmärksammas hade undervisning 

kunnat bli mer likvärdig. Denna studie påvisar därför viktiga konsekvenser av makt och 

jämställdhet i ett klassrum vilket är av betydelse för läraryrket.  

Under ett tillfälle på en lektion drog läraren stickor med elevernas namn på som 

avgjorde vem som skulle svara vilket kan ha påverkat resultatet. Här var det slumpen som 

avgjorde om det var en pojke eller flicka som skulle få svara på lärarens frågor. Denna 

metod visar att läraren försöker skapa en mer jämställd undervisning där både pojkarna 

och flickorna ska få delta på samma villkor. Trots metoden kommer pojkarna oavsett få 

ordet fler gånger än flickorna då det är fler pojkar i klassen. Aspekter likt dessa går dock 

inte att påverka. Metoden läraren använder sig av går att ställa mot det Gosselin (2007) 

fann i sin studie där flickorna bleknande i pojkarnas beteende som läraren var omedveten 

om.  

Att låta slumpen avgöra vem som ska få svara på en fråga kan visa att lärare vill 

motverka beteende av dominans i klassrummet och att en grupp bleknar. Metoden visar 

också att lärare är medvetna om att dessa problem kan uppstå. Det blir dock en aning 

förvirrande när lärare ändå svarar fler pojkar när de pratar rakt ut, utan att ha fått ordet, 

jämfört med flickor. Att ännu en gång påpeka vikten av att lärare bör vara konsekventa 

med att svara de elever som pratar rakt ut, utan att ha fått ordet, blir därför angeläget.  

Eftersom enbart vissa pojkar stod för beteendet av dominans i klassrummet och 

därmed fick stå för beskrivningen av alla pojkars beteende bör inte resultatet appliceras 

på samtliga pojkar i klassrummet. Konsekvenser av beteendet kan leda till att man 

förutsätter att samtliga pojkar ska agera på ett visst sätt och flickor på ett annat. Dessa 

förutsättningar kan leda till ett skevt genusperspektiv likt det Månsson (2000) fann i sin 

studie där flickor beskrivs som smarta och självständiga medan pojkar beskrivs som 

behövande och robusta. Didaktiska konsekvenser av dessa förutsättningar kan leda till att 

elever inte får den uppmärksamhet och hjälp de behöver av läraren i klassrummet.  

Utifrån mina resultat ser jag det som en angelägen fråga för framtida forskning att 

utforska hur lärare säger sig skapa jämställdhet i klassrumsinteraktioner.  

 

5.2 Metoddiskussion  

Den valda metoden av systematiska observationer samt ljudinspelningar synliggjorde hur 

interaktioner ser ut i en årskurs 3 mellan lärare och elever ur ett genusperspektiv. Eftersom 

jag valde att utelämna att mina observationer skedde utifrån ett genusperspektiv i min 

information till den berörda läraren gav det mig ett mer tillförlitligt resultat än om jag 
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delat med mig av denna information tidigare. Mina avsikter med att utelämna denna 

information var att läraren inte skulle kunna påverka sina interaktioner med eleverna utan 

istället föra en vardaglig undervisning utan några störande moment.  

I föreliggande studie har inte heller lärarens kön skrivits ut då det vid 

undersökningens start inte ansågs vara relevant. Men vid närmare eftertanke skulle 

lärarens kön kunna vara angeläget beroende på hur studiens resultat tolkas. Genom att 

skriva lärarens kön skulle resultatet kunna visa om en manlig eller kvinnlig lärare är av 

betydelse. Att undersöka om lärarens kön är av betydelse för hur interaktioner ser ut 

mellan lärare och pojkar respektive flickor hade därför varit intressant för vidare 

forskning. Genom att observera både en manlig och en kvinnlig lärare skulle resultaten 

kunna jämföras för att sedan dra en slutsats om lärarens kön påverkar interaktioner ur ett 

genusperspektiv.  

Avslutningsvis är det också relevant att diskutera dominansmodellen och 

skillnadsmodellen som har fungerat som ett redskap på analys av studiens resultat. 

Eftersom det framgick att endast ett fåtal pojkar stod för dominans i klassrummet och 

därmed representerade alla pojkar i klassen kan dominansmodellen kritiseras. Då det 

visade att vissa flickor stod för större dominans än många pojkar blir det angeläget att 

ifrågasätta den skillnad i samtalsmönster mellan kvinnor och män som Edlund och Milles 

(2007:156–59) beskriver. I dominansmodellen antas män sträva efter kontroll vilket kan 

vara en orsak till att deras språkliga beteende uppfattas som dominerande. Det som inte 

nämns är hur kvinnors språkliga beteende uppfattas. Vid analys av studiens resultat visade 

det sig att flickorna vid vissa tillfällen tog över dominansen, även om det inte skedde lika 

många gånger som pojkarna. En förklaring till varför flickorna övertog dominansen 

saknas därmed i dominansmodellen som enbart fokuserar på pojkarnas språkliga 

beteende.  

Även om skillnadsmodellen visar att det finns skillnader i individers språkliga 

beteende som är relaterat till kön går även denna att kritisera. Modellen beskriver enbart 

hur individer lär sig prata på olika sätt men beskriver inte varför dessa skilda mönster 

skapas. På så vis bidrar skillnadsmodellen endast till fokus på att det finns skillnader 

mellan könen utan att ifrågasätta eller problematisera dem.  

 

5.3 Slutsats 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten att pojkarna står för större dominans i klassrummet 

jämfört med vad flickorna gör. Eftersom pojkarna pratar rakt ut, utan att ha fått ordet, 
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oftare än vad flickorna gör och läraren svarar dessa pojkar oftare bidrar det till att pojkarna 

dominerar i klassrummet och får något större talutrymme. Konsekvenser av att läraren 

svarar pojkarna oftare leder till en ojämställdhet i klassrummet och därmed en 

undervisning som inte blir likvärdig.  
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Bilagor 
Bilaga A  
Information – och samtyckesbrev till vårdnadshavare 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Frida Lundin och jag läser till grundskollärare på Linnéuniversitetet i 
Kalmar. Jag är nu inne på min sista termin och ska därför påbörja mitt examensarbete i 
svenska. I min studie ska jag observera interaktioner i klassrummet mellan lärare och 
elever där jag fokuserar på hur läraren interagerar med eleverna. För att kunna genomföra 
detta behöver jag er hjälp. Jag önskar att observera minst två lektioner som är ledda av 
ert barns klasslärare. Under observationen kommer jag att utgå ifrån ett 
observationsschema samt använda mig av ljudinspelning för att kunna analysera 
interaktionerna efteråt.  
 
Det ifyllda observationsschemat och ljudinspelningen kommer i sin helhet enbart ses och 
lyssnas på av mig och eventuellt av min handledare och examinator. Vidare kommer 
utvalda delar ingå i uppsatsen som kommer att laddas upp i DiVA som är en portal för 
studentuppsatser. Jag kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer vilket innebär att varken namn, kontaktuppgifter eller skola inkluderas för att 
utomstående inte ska kunna identifiera några deltagare. Resultaten kommer endast att 
presenteras i mitt examensarbete och kommer enbart att användas i forskningssyfte.  
 
Hör gärna av er till mig om ni har några frågor!  
Frida Lundin 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Frida Lundin 
fl222if@student.lnu.se  
 
 
Ifylld lapp lämnas in senast tisdag 17/4 till din klasslärare.  
 

 
Jag godkänner att vara en del av observationen.  
 

 
 
Jag godkänner INTE att vara en del av observationen.  
 

 
 
________________________________ 
Vårdnadshavares underskrift  
 
 
 
________________________________ 
Elevens underskrift  



  
 

II 

Bilaga B 
Information – samtyckesbrev till klasslärare i årskurs 3 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Frida Lundin och jag läser till grundskollärare på Linnéuniversitetet i 
Kalmar. Jag är nu inne på min sista termin och ska därför påbörja mitt examensarbete i 
svenska. I min studie vill jag observera interaktioner i klassrummet mellan lärare och 
elever där jag fokuserar på hur läraren interagerar med eleverna. Jag skulle därför vilja 
observera minst två lektioner som du leder i årskurs 3. Under observationen kommer jag 
att utgå ifrån ett observationsschema samt använda mig av ljudinspelning för att kunna 
analysera interaktionerna efteråt.  
 
Det ifyllda observationsschemat kommer och ljudinspelningen kommer i sin helhet enbart 
ses och lyssnas på av mig och eventuellt av min handledare och examinator. Vidare 
kommer utvalda delar ingå i uppsatsen som kommer att laddas upp i DiVA som är en 
portal för studentuppsatser. Jag kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer vilket innebär att ditt namn, kontaktuppgifter och vilken skola 
du arbetar på inte inkluderas för att utomstående inte ska kunna identifiera dig. Under 
skrivandets gång kan du närsomhelst välja att avsluta ditt deltagande.  
 
 
Hör gärna av dig till mig om du har några frågor!  
Frida Lundin 
fl222if@student.lnu.se  
 
Jag ger härmed mitt godkännande att observeras under minst två lektioner som spelas in 
genom en ljudinspelning. Genom att skriva under detta brev visar jag även att jag har 
blivit informerad om och införstådd i vilken typ av data som ska samlas in, att mitt 
deltagande är frivilligt och att mina uppgifter inte kommer att spridas vidare.  
 
 
 
 
_________________________________________________ 
Lärares underskrift  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

III 

Bilaga C  
Observationsschema 
 
Datum: 
Tidsram:  
Lektionsämne: 
 
Antal pojkar: 
Antal flickor: 
Antal elever:  
 

Klassrumsmiljön:  

 
 
Hur många gånger ger 
läraren ordet till pojkar?  
 
 
 

Antal: 
 

Reflektioner: 

Hur många gånger ger 
läraren ordet till flickor? 

Antal:  Reflektioner: 

Antal gånger pojkar pratar 
rakt ut:  

Hur besvarar läraren 
detta? 

Reflektioner: 

Antal gånger flickor pratar 
rakt ut: 

Hur besvarar läraren 
detta? 

Reflektioner: 



  
 

IV 

Läraren kommenterar vad 
pojkarna gör/säger i 
klassrummet. 
 

Antal:  Reflektioner: 

Läraren kommenterar vad 
flickorna gör/säger i 
klassrummet. 

Antal: Reflektioner: 

 
Fältanteckningar:  
 
 
 
 


