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Sammanfattning 

 

Tidigare forskning visar att pojkar under en längre tid dominerat både den tid eleverna 

får av läraren i klassrummet och den tid eleverna själva tar i klassrummet utan 

föregående handuppräckning. Syftet med mitt examensarbete var att undersöka om det 

fortfarande ser ut så ute i verksamheten. Jag undersökte detta dels genom att genomföra 

observationer i fyra årskurs 6:or på två olika skolor och dels genom att följa upp 

observationerna med att intervjua de fyra lärarna i dessa klasser. Genom att använda mig 

av dessa två metoder så kunde jag sedan jämföra situationen i klassrummet med lärarnas 

uppfattningar. Resultatet av min undersökning visar att pojkar fortfarande dominerar den 

tid eleverna själva tar men att lärarna fördelar ordet jämnt mellan pojkar och flickor. Jag 

har även gjort ett statistiskt test på mina resultat som visar att skillnaden är statistiskt 

säkerställd när det gäller den tid pojkar respektive flickor spontant tar. Vid intervjuerna 

med lärarna framkom att de jobbade mycket med jämställdhet på skolorna och att de 

försökte vara rättvisa när de delade ut ordet men de trodde ändå att de gav pojkar ordet 

oftare än flickor. Detta betyder att lärarna gör ett bättre jobb med jämställdhetsarbetet än 

vad de själva tror. Det som verksamheterna behöver jobba vidare med är att pojkar 

fortfarande tar ordet betydligt oftare än flickor i klassrummet.  
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1 INTRODUKTION 

 

I FN:s konvention om mänskliga rättigheter står det, i avsnittet Allmän förklaring om 

mänskliga rättigheter, att man ska beakta människans lika värde och kvinnors och 

mäns lika rättigheter (FN 2006).  

Eftersom skolan är en viktig del i barns uppväxt så präglas barnen av skolans 

värderingar och förhållningssätt till t.ex. pojkars och flickors lika värde. Samhället 

strävar efter jämlikhet, och barnen är framtiden. Skolans ansvar att behandla pojkar 

och flickor jämlikt är därför viktigt för att barnen i framtiden ska kunna föra 

jämställdhetsarbetet framåt och utveckla det.  

”I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att 

motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom 

utbildningsområdet oavsett kön” (Skollag. Skolverket 2010. Kap.1). 

På 1970-talet kom jämställdhetsfrågan in i det svenska samhället på allvar och i 

början av 1980-talet infördes både lag och avtal mot diskriminering på grund av kön 

(Göransson 1987). Grunden för denna lagstiftning är att både män och kvinnor 

behövs i samhället och att det var det som jämställdhetsarbetet strävade efter. Denna 

lagstiftning för jämställdhetsfrågan var mest avsedd att gälla förhållanden arbetslivet. 

Men eftersom skolan innebär förberedelser inför arbetslivet så ska såklart samma 

synsätt tillämpas där (a.a.).  

Sedan denna lagstiftning trädde i kraft så har mycket hänt och dagens arbete går ut 

på att vi ska få ett klassrum där pojkar och flickor har samma möjligheter och 

rättigheter utan att de hindras av traditionella könsroller (Regeringen 2008). Både 

Einarsson & Hultman (1984) och Einarsson (2003) har i sina studier kommit fram till 

att pojkar dominerar den mesta tiden i klassrummet när de gäller både den tid 

eleverna får och den de tar själva. 

I detta arbete vill jag undersöka om tidigare forskning fortfarande stämmer, om 

pojkar dominerar talutrymmet i klassrummet. 

Jag vill också undersöka hur lärare arbetar i klassrummen med att pojkar och flickor 

ska få lika mycket tid.  
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2 BAKGRUND 

 

2.1 Jämställdhet enligt styrdokument 

Läroplanen är tydlig i sin strävan efter en jämställd skola. 

I Lgr11 står det under rubriken ”En likvärdig skola” att:  

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och för-

väntningar 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 könsmöns-

ter. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och 

sina intressen oberoende av könstillhörighet.” (Lgr11. Skolverket 2011. S.8.) 

Frågan är om skolan verkligen är jämställd, om flickor och pojkar får lika mycket 

uppmärksamhet och tid eller om det är något kön som dominerar tiden i skolan. Om 

skolan ska lyckas med sitt uppdrag att förebygga traditionella könsmönster så måste 

flickor och pojkar behandlas likvärdigt. Detta arbete måste pågå redan från fösta 

dagen barnen börjar i skolan eftersom barnen i tidig ålder får uppfattningar om vilket 

kön de tillhör och vad som förväntas av dem utifrån det. 

2.2 Förväntningar på pojkar och flickor 

Redan från födseln, eller till och med innan ett barn är fött, så väcks förväntningar på 

barnet (Einarsson & Hultman 1984). Om ett foster sparkar mycket så kan det ses som 

att det ska bli en pojke medan om fostret är lugnt i magen så ses det som en flicka. 

Om det blir en pojke så förväntas han bli ett fotbollsproffs, boxare och han ska 

absolut leka med bilar. Blir det däremot en flicka så ska hon leka lugna innelekar 

t.ex. leka med dockor (a.a.).  

När barnen är i tre- femårsåldern får de en uppfattning om vilket kön de tillhör och 

agerar därefter. Redan i denna ålder får barnen en uppfattning om vad som är typiskt 

manligt respektive kvinnligt (Einarsson & Hultman 1984). 

När eleverna får möjlighet att välja vem de vill leka med, vad de ska leka med eller 

vem de vill sitta bredvid i klassummet så väljer flickor varandra och pojkar väljer 

pojkar. Flickor leker ofta lugna och stillsamma lekar i närheten av en vuxen medan 

pojkar leker långt ifrån vuxna och leken går ut på en tävling om vem som är snabbast 

eller starkast (Svaleryd 2002).  

Det finns olika beteenden som förknippas med de olika könen i skolan. 

Pojkelevrollen förknippas ofta med bråk och att hävda sig medan flickelevrollen 

förknippas med lugn och välanpassning till skolan (Einarsson & Hultman 1984). 

Lärare har lägre förväntningar på pojkar än flickor både beteende-, uppförande- och 

prestationsmässigt i skolan (Myhill & Jones 2006. S.110-111). Lärare ser på pojkar 

som ett ”problem” i klassrummet och att de dominerar lärarens tid i klassrummet 

både när det gäller lärarens uppmärksamhet och den tid läraren undervisar eleverna. 

Flickorna däremot ser lärare allt mer som ”idealeleven” i skolan (a.a.).  
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2.3 Jämställdhet i klassrummet – hur ser det ut? 

Tidigare forskning visar på att pojkar dominerar talutrymmet i klassrummet 

(Einarsson & Hultman 1984). En studie från början av 80-talet i Sverige visar att av 

elever i årskurs 1 tar pojkar mest tid i klassrummet. De tar ordet utan 

handuppräckning och de får flest tillrättavisningar av lärare för att de inte följt de 

normer som finns i klassrummet (t.ex. att man ska räcka upp handen när man vill 

något, att man inte ska avbryta när någon annan pratar och att man alltid väntar på 

sin tur). Denna studie visar också att till och med när läraren går i tur och ordning till 

de elever som räcker upp handen och vill ha hjälp under en lektion så glöms flickor 

nästan bort (a.a.). 

 Samma forskare har också gjort studier på mellanstadiet med i stort sett samma 

resultat, pojkarna dominerar talutrymmet även här. Det som kunde ses på 

mellanstadiet i större utsträckning var att ämnet spelade roll. I undervisning i de allra 

flesta ämnena så dominerade pojkarna (t.ex. matematik och samhällskunskap) men 

det fanns även ämnen där flickorna dominerade eller var jämlika med pojkarna när 

det gäller att prata i klassrummet (t.ex. svenska och engelska) (Einarsson & Hultman 

1984).   

I en studie gjord 19 år senare visar resultatet att kvinnliga lärare på lågstadiet 

kommunicerar lika mycket med pojkarna som med flickorna i klassen, medan 

kvinnliga lärare på mellanstadiet kommunicerar mer med pojkarna i klassen. Vidare 

konstateras att på lågstadiet söker pojkar och flickor lika ofta kontakt med läraren på 

egen hand men när barnen kommer upp på mellanstadiet så är det pojkarna som i 

större utsträckning än flickorna söker kontakt med läraren (Einarsson 2003).  

När det gäller de manliga lärarna på mellanstadiet så tar de lika mycket kontakt med 

pojkar som med flickor men även här så kan man se att pojkarna tar mer kontakt med 

läraren än vad flickorna gör. Generellt kan man se att pojkar tar mer initiativ till 

lärarkontakt än vad flickorna gör. I detta fall förklaras skillnaden i elevernas 

talutrymme med att det är pojkarna som tar för sig mer än vad flickorna gör eftersom 

den manliga läraren tar lika mycket kontakt med pojkar som med fickor (Einarsson 

2003).  

Lärare menar att det är eleverna själva som upprätthåller de könsroller som finns i 

klassrummet, de menar också att de är eleverna själva som skapar dessa könsroller. 

Med könsroller menar dessa lärare det faktum att pojkar tar mer plats i klassrummet 

än flickor (Einarsson 2003). Under fokusgrupper som Einarsson (2003) genomfört 

med lärare så tar de inte alls upp att de själva på något sätt skulle bidra till dessa 

skillnader som finns mellan pojkar och flickor. Författaren har däremot, under sina 

observationer, noterat att det är lärare och elever som gemensamt skapar och 

upprätthåller könsroller i klassrummet (a.a.).  

 

2.4 Individualisering  

Det är vissa pojkar som är dominerande och som visar sig och tar för sig av 

talutrymmet (Einarsson 2003). Det finns även flickor som söker kontakt och pratar i 

klassrummet, men pojkar som grupp tar mer plats i klassrummet än vad flickor som 

grupp gör. Dock är skillnaden mellan de enskilda pojkarna som tar plats och de 

enskilda pojkarna som är tystlåtna lika stor som skillnaden mellan de flickor som tar 

plats och de flickor som är tystlåtna (a.a.). Einarsson & Hultman (1984) kom 
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däremot fram till i sin studie att den tystlåtna pojken generellt sett var lite tystare än 

den tystlåtna flickan. 

De pojkar som redan har lite kontakt med läraren riskerar att komma i skymundan 

och få ännu mindre kontakt med läraren i detta jämställshetsarbete (Einarsson 2003). 

Det är lätt att glömma bort de enskilda, tystlåtna, pojkarna i arbetet att få ett jämställt 

klassrum där allt fokus läggs på att flickorna ska få lika mycket tid i klassrummet 

som pojkarna (a.a.) 

Individualisering är en oerhört viktig del i elevers lärande. För att elevernas lärande 

ska bli så bra som möjligt bör undervisningen utgå från deras bakgrund och behov. I 

skollagen står att skolans undervisning ska ta hänsyn till barns och elevers olika 

behov, barn och elever ska också ges stöd i sin utbildning för att de ska utvecklas så 

långt som möjligt genom stimulans från pedagogerna (Skolverket 2010).  I Lgr 11 tas 

det upp att skolans undervisning ska främja elevernas kunskapsutveckling och 

lärande. Detta ska ta sin utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter, språk, 

kunskaper och bakgrund (Skolverket 2011).  

Varför tillåts pojkar dominera i klassrummet samtidigt som jämställdhetsarbetet 

betonas? Då lärarna har en nyckelroll kan man fråga sig om de är medvetna om hur 

situationen ser ut. Såvitt jag kunnat finna är det sällsynt med studier som kopplar 

observation i klassrummet till intervjuer med läraren om deras uppfattning. Jag vill 

undersöka om lärarens uppfattningar stämmer med de faktiska förhållanden som 

råder i klassrummet. Genom observationerna får jag uppfattningar om hur det ser ut 

som jag sedan kan jämföra med lärarnas svar under intervjuerna. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

Tidigare forskning visar att pojkar dominerar tiden i klassrummet och att de gjort det 

under en längre tid. Det jag nu vill undersöka är om pojkar fortfarande, 2011, 

dominerar klassrummets tid. 

 Ger läraren ordet lika ofta till pojkar som till flickor? 

 Anser läraren att han/hon ger ordet lika ofta till pojkar som till flickor? 

 Hur mycket tid tar pojkar respektive flickor när de inte får ordet? 

 Får pojkar och flickor lika mycket hjälp av läraren när de räcker upp handen 

och vill ha hjälp med något under en lektion? 
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4 METOD 

  

4.1  Undersökningsmetod 

I denna studie har jag gjort fyra observationer i fyra klasser i åk 6 och jag har även 

gjort fyra intervjuer med lärarna i dessa klasser. Det jag undersökt är talutrymmet i 

klassrummet. Jag har tittat på den tid som pojkar och flickor får av läraren i 

klassrummet och jag har även tittat på den tid pojkar respektive flickor tar utan att 

först ha tilldelats ordet av läraren. Genom intervjuerna har jag sedan undersökt vad 

lärarna anser om den tid som pojkar och flickor tar och får i klassrummet, hur de 

agerar när elever tar tid utan att ha fått ordet och hur de tänker när de ska hjälpa 

elever som vill ha hjälp. 

De metoder som använts för datainsamling till studien är observation och intervju. 

Intervjuerna ska jämföras med observationerna för att se om lärarna har en realistisk 

bild av klassrumssituationen. Jag gick in i klasserna och började med att presentera 

mig och tala om för eleverna att jag läser till lärare och att jag skulle vara med under 

lektionen för att titta på hur de hade det i klassrummet. Till lärarna sade jag innan att 

det jag skulle titta på under observationen var pojkars och flickors tal i klassrummet, 

jag valde att inte säga hela sanningen varken till elever eller lärare för att det inte 

skulle påverka det jag studerade under lektionerna.  

Det informationskrav som finns säger att man alltid är skyldig att meddela dem som 

observeras om vad man observerar och vad det ska användas till och utifrån det så 

ska de ha rätt att avgöra om de vill vara med eller inte (Einarsson & Hammar- 

Chiriac 2002).  Om man talar om hela sanningen så kan det påverka resultatet och 

gör man då inte det innan observationen så måste det göras direkt efter avslutat 

observation. De medverkande har då rätt att säga om de tycker att den information 

som samlats in under observationen får användas (a.a.).  

I direkt anslutning till observationen intervjuade jag läraren, och innan jag startade 

intervjun så berättade jag vad den skulle komma att handla om, genom den 

förklaringen så fick läraren information om vad jag hade tittat på under 

observationen.   

Jag valde att, under observationerna, sitta längst bak i klassrummet för att jag skulle 

vara så ”osynlig” som möjligt. Det var också bra att sitta längst bak för att se så 

mycket som möjligt i klassrummet. Det var lätt att se läraren hela tiden och jag såg 

vilka elever som räckte upp handen och jag hade koll på vilka som pratade. Jag valde 

att använda mig av en blankett (bilaga 2) under observationerna för att lätt kunna 

fylla i vad jag såg. Jag observerade varje klass under en lektion som motsvarade 40 

minuter.  

Observation som metod har använts länge och är mycket bra för att den avslöjar vad 

som verkligen händer i en situation. Jag som observatör betraktar en händelse utifrån 

ett opartiskt perspektiv och får på så sätt en så rättvis bild av situationen som möjligt. 

Observationsmetoden har många fördelar, bl.a. att man kan studera grupper som inte 

annars kan studeras eftersom metoden inte är beroende av att gruppen kan delge 

information på samma sätt som vid t.ex. en intervju eller enkätundersökning. 

Observationen är också mer avslöjande och ger en bättre bild av en situation än vad 

en intervju skulle göra eftersom man då kan få svar som kanske inte alltid stämmer 

med den faktiska verkligheten (Einarsson & Hammar- Chiriac 2002).  
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Det finns olika observationsstrategier som man som observatör kan använda sig av. 

Observationen som gjordes i denna studie är en blandning av en öppen och dold 

observation. Grupperna visste att jag var där som observatör och att mina 

observationer skulle användas till ett forskningsarbete med de visste inte hela 

sanning om vad som observerades detta för att det skulle bli så verkligt som möjligt. 

Om gruppen vet att det är talutrymmet i klassrummet ur ett genusperspektiv som 

kommer observeras så kan det påverka hur de agerar under observationen (Einarsson 

& Hammar- Chiriac 2002). 

 

Jag valde att komplettera observationerna med att intervjua lärarna i de klasser jag 

var i. Intervjun bestod av 10 frågor som belyser det jag tittade på under 

observationerna (bilaga 1). En intervju ger också en mer realistisk bild än enkät 

eftersom man som observatör då kan ställa följdfrågor för att få fram det man vill. 

Det finns också en större chans att förklara frågor som eventuellt är otydliga 

(Einarsson & Hammar-Chiriac 2002).  

 

4.2 Undersökningsgrupper 

Jag valde att göra observation i fyra klasser och intervjuer med de fyra lärarna i dessa 

klasser. Jag valde att göra observationerna i fyra klasser med elever i samma ålder, 

jag valde fyra årskurs 6:or. Klasserna är från två olika skolor i samma medelstora 

stad i Sverige. I tre klasser så var antalet pojkar dominerande medan det i en klass 

var lika många pojkar som flickor.  

 

 

Figur 1: Antalet pojkar och flickor i klasserna 

I klass 1 (K1) var det 8 pojkar och 8 flickor, I klass 2 (K2) var det 12 pojkar och  

6 flickor, i klass 3 (K3) var det 10 pojkar och 3 flickor och  

i klass 4 (K4) var det 13 pojkar och 6 flickor. 

 

Tre av lärarna var erfarna och hade jobbat i många år som lärare medan en av lärarna 

endast hade jobbat ett par år som lärare. Av de fyra lärarna så var tre kvinnliga och 

en manlig. Jag kommer inte att ange vilken av dessa fyra lärare som är manlig och 

vilka som är kvinnliga eftersom det bara är en manlig lärare. Anger jag honom så kan 

det finnas en risk att han kan bli avslöjad och känna sig utpekad. Jag kommer inte 
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heller kunna jämföra kvinnliga och manliga lärare eftersom de inte är jämt fördelat 

mellan könen.  

L 1-4= lärare 1-4.  

L1= grundskolelärare med mer än 10 års erfarenhet, klassföreståndare. I den här 

klassen observerade jag en lektion i matematik.  

L2= grundskollärare med mer än 10 års erfarenhet, klassföreståndare. I den här 

klassen observerade jag en lektion i samhällskunskap. 

L3= grundskollärare med mindre än 10 års erfarenhet, extralärare i klassen. I den här 

klassen observerade jag en lektion i historia. 

L4= grundskollärare med mer än 10 års erfarenhet, klassföreståndare. Även i den här 

klassen observerade jag en lektion i historia.  

L1 undervisar i K1, L2 i K2, L3 i K3 och L4 i K4.  

4.3 Statistik  

 

Observed value: Observerade värden 

Expected value: Förväntade värden 

På mina resultat från observationerna så har ett Chi-2-test genomförts. Det är ett test 

som används när skillnader i frekvenser mellan grupper skall jämföras för att räkna 

ut hur observerade värden skiljer sig från förväntade. Testet görs för att undersöka 

om de eventuella skillnader som iakttagits mellan grupper är statistiskt säkerställda 

utifrån den valda signifikansnivån, i detta fall 95 % signifikansnivå. I detta fall utgår 

jag från att en jämn fördelning mellan pojkar och flickor, 50/50, också bör ge lika 

stor andel tid som pojkar/flickor får respektive tar. En uträkning görs på flickor och 

en undersökning görs på pojkar, sedan läggs de två beräknade värdena ihop och det 

är summan som är Chi-2. Man slår sedan upp i en tabell vad som är gränsen för Chi-

2 utifrån vald signifikansnivå (95 %) och frihetsgraden (räknas ut genom att ta antal 

grupper minus 1) i mitt fall 2 (pojkar och flickor) minus 1, min frihetsgrad är alltså 1. 

I tabellen står då att Chi-2 måste vara mer än 3,841 för att vara signifikant. En 

uträkning har gjorts för när eleverna tar ordet och en uträkning har gjorts för när 

eleverna får ordet. 
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5 RESULTAT  

 

5.1 Observationer 

5.1.1 Elever får ordet 

I de fyra klasserna som observerats så finns det sammanlagt 66 elever, 43 pojkar och 

23 flickor. Det betyder att pojkarna utgör 43/66=65% av eleverna och flickorna utgör 

23/66=35% av eleverna.  

Under mina observationer så får elever ordet i 81 fall och av de fallen så får pojkarna 

ordet 55 gånger och flickorna 26 gånger. Pojkarna utgör 65 % av eleverna och 

förväntas utifrån det att få ordet 53 gånger (65x81), flickorna utgör 35 % av eleverna 

och förväntas då få ordet i 28 fall (35x81) (Figur 2).  

 

 

Figur 2: Får ordet 

Antal gånger pojkar och flickor förväntas få ordet utifrån antal elever i % och  

antal gånger de faktiskt får ordet utifrån observation. I 81 fall får eleverna ordet 

varav i 55 fall får pojkar ordet och i 26 fall får flickor ordet. 66 elever är  

observerade och 65 % av dem är pojkar och 35 % är flickor. Utifrån detta så har  

det förväntade resultatet räknats fram.  

 

Chi-2-testet visar att lärarna inte gör skillnad på pojkar och flickor när de fördelar 

ordet. I detta test så har hänsyn tagits till att pojkarna är fler än flickorna och utifrån 

detta förhållande visat på att pojkarna och flickorna får ordet i en omfattning som 

överensstämmer med deras andel av antalet elever. 

Chi-2 = 0,3 < 3,841 (för df = 1 och signifikansnivå 0,05) vilket medförde att det inte 

finns en signifikant skillnad mellan observerade och förväntade värden. 

5.1.2 Elever tar ordet 

Under observationerna så tar eleverna ordet i 32 fall, av dessa fall så tar pojkarna 

ordet i 29 fall och flickorna i 3 fall. Pojkarna utgör 65 % av eleverna och förväntas 

därför ta ordet 21 gånger 65x32), flickorna utgör 35 % av eleverna och förväntas ta 

ordet 11 gånger (35x32) (Figur 3).  
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Figur 3: Tar ordet 

Antal gånger pojkar och flickor förväntas ta ordet utifrån antal elever i % och  

antal gånger de faktiskt tar ordet utifrån observation. I 32 fall tar eleverna ordet 

varav i 29 fall tar pojkar ordet och i 3 fall tar flickor ordet. 66 elever är  

observerade och 65 % av dem är pojkar och 35 % är flickor. Utifrån detta så har  

det förväntade resultatet räknats fram. 

                         

När det gäller antalet gånger pojkar och flickor tar ordet så visar Chi-2-testet att 

pojkar tar ordet fler gånger än flickor och då har hänsyn tagits till att pojkarna är 

betydligt fler än flickorna i den här undersökningen.  

Chi-2 = 9,23 > 3,841 (för df = 1 och signifikansnivån 0,05) vilket medförde en 

signifikant skillnad mellan observerade och förväntade värden. 

5.1.3 Lärarnas hjälp till eleverna 

Under mina observationer så tittade jag även på den tid eleverna fick hjälp av läraren 

under elevernas enskilda arbete eller arbete i grupp. Eftersom det var så olika arbeten 

i de olika klasserna så går det inte att mäta dessa resultat på samma sätt som tidigare. 

I K1 så var ungefär halva lektionen lärarledd och den andra halvan jobbade eleverna 

enskilt med olika uppgifter. Under observationen i denna klass så kunde jag se att 

pojkarna fick lite mer hjälp än flickorna, pojkarna bad också om hjälp oftare än 

flickorna. Under observationen i K2 så var hela lektionen lärarledd vilket naturligtvis 

medförde att eleverna inte fick den sortens hjälp av läraren. I K3 och K4 så arbetade 

eleverna med grupparbeten, lärarna gick då runt till de olika grupperna och hjälpte 

till där det behövdes men i regel så hjälpe läraren eleverna som grupp och inte 

enskilda elever. I K3 jobbade eleverna i blandade grupper och där kan jag därför inte 

se om det var fler pojkar än flickor som fick hjälp av läraren eller tvärtom. I K4 var 

grupperna könsindelade och där kunde jag se att grupper med endast pojkar bad om 

hjälp oftare än grupper med endast flickor.  

 I de två klasserna där eleverna jobbade med grupparbeten så hördes pojkarna klart 

mer än flickorna. I grupper med endast pojkar, hjälptes pojkarna åt för att lösa 

skolarbetet, men de satt inte stilla runt ett bord och diskuterade hur de skulle göra 

utan de kunde skrika till varandra i klassrummet och prata i munnen på varandra för 

att få fram sina åsikter. I grupper med endast flickor gick det lite lugnare till, de satt 

ner tillsammans och planerade hur de skulle göra och vem som skulle göra vad. I 

blandade grupper så tog flickorna kommandot och pojkarna hängde mest med. 
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Flickorna fördelade ut uppgifterna och bestämde hur de skulle vara medan pojkarna 

var mer intresserade av att diskutera privata saker t.ex. vad de skulle göra i helgen.  

 

5.2 Intervjuer 

Alla fyra lärarna funderar över den tid eleverna får eller tar i klassrummet men på lite 

olika sätt. L2 ger de elever med störst behov mer tid och ser då inte så mycket till 

elevernas kön som till individen. L3 säger att eftersom han/hon är relativt ny lärare är 

att det är svårt att koncentrera sig så mycket på elevernas tid som han/hon skulle 

önska eftersom det tar mycket tid med planering och fundera kring sin egen lärarroll. 

L1 och L4 är överens om att pojkar helt klart dominerar talutrymmet i klassrummet 

när det gäller både den tid eleverna får och när de tar ordet utan tillåtelse. 

”De pratiga killarna kan svara även när någon annan får ordet” (L4) 

De fyra lärarna säger att de är medvetna om jämställdhetsarbetet och att de försöker 

ge pojkar och flickor ordet lika många gånger. Eftersom det i tre av fyra klasser var 

fler pojkar än flickor så får pojkarna fler frågor automatiskt. Trots detta så säger 

hälften av lärarna att pojkarna oftare får ordet men de säger också att detta ofta beror 

på att fler pojkar än flickor räcker upp handen. L1 menar att anledningen till att 

pojkar oftare får ordet kan vara att de oftare räcker upp handen och då ger man ordet 

till dem för att de har något de vill säga. L1 säger vidare att om man ger en elev ordet 

som har något att tillföra så går diskussionen vidare istället för att dyka på en elev 

som inte räcker upp handen för han eller hon vill oftast inte säga något ändå. 

L4 poängterar även de tystlåtna pojkarna, han/hon menar att de lätt kan bli lite 

bortglömda i allt arbete med att flickorna ska vara jämställda med pojkarna. 

L1 hade tidigare gjort en undersökning som visade på att pojkar dominerar när det 

gäller spontana kommentarer och han/hon hade även visat det för klassen i ett försök 

att medvetandegöra eleverna och i och med det uppmuntra eleverna att minska den 

skillnad som finns men det var ingen av eleverna som hade någon tanke kring det 

alls. De hade inte ens reflekterat över att en skillnad finns. 

 L4 berättade att han/hon vid något tillfälle, medvetet, fördelat ordet helt jämt mellan 

pojkar och flickor och den reflektion som uppstod då från eleverna var att pojkarna 

tyckte att det var väldigt orättvist för att de då kände att de inte fick så mycket tid. 

Men det ville L4 säga att eleverna är vana vid att pojkarna tar mer plats i 

klassrummet och att det inte upplevs som konstigt av eleverna. Alla de intervjuade 

lärarna jobbar med de elever som pratar rakt ut utan att innan fått ordet tilldelat sig. 

Det vanligaste bland dessa lärare var att de påpekade att eleverna skulle räcka upp 

handen innan de fick prata, att de skulle vänta på sin tur och att de skulle respektera 

varandra när de pratade. 

Under observationen i K1 var den vanligaste reaktionen från läraren, när elever tog 

ordet, att eleverna fick prata klart. I de flesta fall då elever tog ordet så ställde de en 

fråga till läraren och han/hon svarade på frågan. L2 däremot ignorerade eleverna i 

varje fall då de tog ordet. I K3 och K4 var lektionerna fria och eleverna jobbade med 

grupparbeten men i de fall jag observerade att elever tog ordet så sa L3 till eleverna 

att räcka upp handen om de ville säga något. L4 agerade på lite olika sätt, det 

vanligaste var att han/hon sa till eleverna att vara tysta och att lyssna. Men han/hon 
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svarade även i vissa fall på elevernas frågor som de ställde rakt ut i klassrummet och 

i några fall ignorerades eleverna när de pratade rakt ut. 

Hälften av läraren tror att anledningen till att pojkar pratar mer i klassrummet är att 

pojkar är vana att ta plats och att det är mer acceptabelt för pojkar att prata och ta 

plats. De säger att det ligger i våra könsroller och i tradition och uppfostran. 

Hälften av lärarna säger att när eleverna jobbar mer fritt t.ex. med grupparbete så blir 

pojkarna mer livliga och hörs mer medan när det är lektioner med fast struktur så är 

det inte lika mycket spontana kommentarer från pojkar. Flickorna märks mer under 

grupparbeten för att de är fokuserade på att lösa uppgiften medan pojkarna hellre 

pratar om privata saker. Den andra hälften av lärarna tycker sig inte se någon 

skillnad på elevernas tid i klassrummet under olika arbetssätt, de menar att om man 

är noga med att eleverna ska räcka upp handen och vänta på sin tur så märks ingen 

skillnad.  

”Under grupparbeten eller pararbete så tar flickorna mer plats” (L1).  

Alla de fyra lärarna säger att pojkar helt klart tar ordet fler gånger än flickor, de 

pratar rakt ut utan att ens reflektera över om det är deras tur eller inte. 

”Pojkar tar spontant och självklar ordet, de tycker att de har rätt till det” (L1). 

Tre av de fyra lärarna säger att de agerar på olika sätt när elever pratar rakt ut 

beroende på situationen. De menar att ibland, vid t.ex. en diskussion i helklass så kan 

spontana kommentarer och inlägg vara det bästa sättet att föra diskussionen vidare 

medan det i vissa andra situationer är viktigt att lyssna och vänta på sin tur. L1 

påpekar dock att man kanske ska vara lite försiktig med att låta eleverna prata rakt ut 

ibland eftersom det kan bli förvirrande för dem när de måste räcka upp handen och 

när det är okej att prata utan att ha fått ordet. 

Från dessa intervjuer kan man se att lärarna i undersökningen var medvetna om 

jämställdhetsarbetet och de försökte vara rättvisa i klassrummet. Lärarena tror själva 

att de ger ordet oftare till pojkar men så var inte fallet enligt mina observationer. 

Lärarna poängterar också att man inte får glömma bort de tysta pojkarna under sitt 

arbete med jämställdhet mellan pojkar och flickor, det är viktigt att 

individualiseringen av elever finns med i tänkandet samtidigt som man strävar efter 

jämställdhet. 

5.3 Jämförelse observation – intervju 

 

I alla klasser dominerar pojkarna klart talutrymmet när eleverna tar ordet utan att ha 

tilldelats det av lärarna och alla fyra lärarna håller med om att pojkarna utan tvekan 

tar mest tid i klassrummet. Min undersökning visar att pojkar tar ordet oftare än 

flickor.  

De fyra lärarna säger att pojkar får ordet fler gånger än flickor, de pekar på att det i 

tre av fyra klasser beror på att antalet pojkar och flickor är ojämnt. Lärarna är 

medvetna om att pojkarna automatiskt får ordet fler gånger för att de är fler till 

antalet, de säger att de försöker att vara rättvisa och fördela ordet jämt men de tror 

inte att de fördelar ordet jämt även med hänsyn taget till pojkarna är fler än flickorna. 

Samtidigt som pojkarna dominerar så är de fler och med hänsyn taget till detta så 
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visar min undersökning att pojkar inte får ordet oftare än flickor (figur 2). Däremot 

när det gäller den tid som eleverna tar själva så dominerar pojkarna, även med 

hänsyn taget till att de är fler (figur 3).  
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6 DISKUSSION 

 

6.1 Elever tar ordet i klassrummet 

Den tidigare forskning som gjorts inom det här fältet visar att pojkar dominerar 

talutrymmet i klassrummet, när det gäller den tid eleverna tar utan att fått ordet 

tilldelat sig (Einarsson & Hultman 1984, Einarsson 2003). 

Dessa tidigare reslutat stämmer överens med de resultat jag fått fram, pojkar 

dominerar den tid eleverna själva tar, utan att ha fått ordet från läraren, även i min 

undersökning.  

Pojkar dominerar talutrymmet under matematik och samhällskunskap medan under 

språk som svenska och engelska så är talutrymmet mer jämnt fördelat mellan pojkar 

och flickor (Einarsson & Hultman 1984). Det jag kunde se under mina observationer 

var att pojkarna dominerar den tid eleverna tar i alla de tre ämnena jag observerat 

(matematik, historia och samhällskunskap). Intressant hade varit att utföra 

observationer även under någon språklektion för att se om talutrymmet även i de här 

klasserna var mer jämnt fördelat under en sådan lektion.  

 

6.2 Elever får ordet av läraren 

Flera tidigare undersökningar som gjorts visar att pojkar även dominerar den tid som 

eleverna får av läraren (Einarsson & Hultman 1984, Einarsson 2003). 

Här skiljer sig mina resultat ifrån dessa tidigare studier, min undersökning visar att 

pojkar inte får ordet fler gånger än flickor, då hänsyn tas till pojkars och flickors 

andel av eleverna.  

Mina resultat motsäger även det som Einarsson & Hultman (1984) kom fram till i sin 

studie, att till och med när läraren går i tur och ordning till de elever som vill ha hjälp 

i klassrummet så glöms flickor nästan bort. Det jag såg är att lärarna är rättvisa när 

det gäller att fördela sin tid mellan pojkar och flickor. 

Det jag kunde se när det gäller den tid läraren hjälper eleverna under enskilt arbete 

eller arbete i grupp var att i K1 så fick pojkarna lite mer hjälp än flickorna, eftersom 

jag inte har något värde för detta som går att mäta så går det inte att svara på om det 

endast var under den här lektionen pojkarna fick mer hjälp.  

 

6.3 Jämställdhetsarbete på skolorna 

Under mina intervjuer med lärarna så uppfattade jag att de alla fyra var medvetna om 

jämställdhetsarbetet och att det var något som man jobbade med aktivt på skolorna. 

Lärarna sa att de försökte vara rättvisa men de trodde själva att de gav pojkar ordet 

oftare än flickor. Det aktiva arbetet på skolorna med att minska skillnaderna mellan 

pojkars och flickors talutrymme verkar dock ha gett resultat i det avseende att 

lärarna, enligt min studie, faktiskt fördelar ordet jämt mellan pojkar och flickor. Det 

betyder att lärarna gör ett bättre jobb med jämställdhetsarbetet än de själva tror. Det 

som däremot behöver fortsatt utveckling är den tid eleverna själva tar, där behöver 
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lärare och skola jobba vidare med att utjämna pojkars och flickors utrymme i 

klassrummet.  

L1 och L4 berättade under intervjuerna om tidigare undersökningar de gjort i sina 

klasser för att se hur eleverna såg på jämställdhet i klassrummet eller hur de agerade 

när det var jämställt. L1 hade gjort en undersökning där pojkars och flickors 

spontana kommentarer observerats, det visade sig att pojkarna dominerade de 

spontana kommentarerna med stor marginal. När L1 sedan visade dessa resultat för 

eleverna i klassen så fick han/hon ingen speciell respons från eleverna. L4 hade vid 

ett tillfälle medvetet fördelat ordet jämt mellan pojkar och flickor, vid detta tillfälle 

hade både pojkar och flickor reagerat och tyckte att läraren fördelade ordet ojämnt. 

Einarsson & Hultman (1984) skriver att de vid ett tillfälle gjort en observation i en 

klass där talutrymmet var jämnt fördelat mellan pojkar och flickor. De skriver att de 

vid skoldagens slut först uppfattat det som att flickorna dominerat talutrymmet men 

vid närmare analys upptäckt att talutrymmet varit jämnt mellan könen. Detta visar att 

forskare går i samma fälla som eleverna, dvs. att när fördelningen av ordet är jämnt 

mellan pojkar och flickor upplevs det som att det är ojämnt och att flickorna 

dominerar.  

Frågan är hur vi ska kunna ändra våra uppfattningar om vad som är ”normalt” 

fördelat talutrymme i klassrummet? Dessa tidigare uppgifter tyder på att vi tycker att 

det är som det ska vara när pojkarna dominerar talutrymmet men skolornas fortsatta 

utveckling för ett jämställt klassrum bör fokusera på hur det talutrymme eleverna 

själva bestämmer över ska bli jämnt fördelat.  

Kvinnliga lärare på mellanstadiet kommunicerar mer med pojkarna i klassen än med 

flickorna (Einarsson 2003). Mina resultat visar att läraren pratar mer med pojkar i 

klassen än med flickor men det beror inte på att läraren ger ordet till pojkar oftare 

utan denna tidsskillnad som finns mellan pojkar och flickor beror på att pojkarna tar 

ordet oftare utan att ha fått det tilldelat sig. När pojkarna tar ordet så agerar läraren 

på något vis och genom det så uppmärksammas pojkarna och får mer tid av läraren. 

 

6.4 Jämställdhet – individualisering 

Under min intervju med L4 så togs de tystlåtna pojkarna upp vilket också Einarsson 

(2003) och till viss del Einarsson & Hultman (1984) tar upp i sina studier. De 

poängterar vikten av att dessa pojkar inte får glömmas bort i vårt ständiga arbete mot 

ett jämställt klassrum. Både Lgr 11 och skollagen poängterar vikten av 

individualisering vilket måste vara ett genomgående inslag i undervisningen för att 

alla elever ska få samma förutsättningar till en likvärdig utbildning (Skolverket 2010, 

skolverket 2011). Jämställdhetsarbetet är självklart viktigt och att tiden pojkar 

respektive flickor får och tar ska i allra största mån vara jämlik men 

individualiseringen av elevernas utbildning får inte bli åsidosatt av 

jämställdhetsarbetet, skolorna måste hitta en balans mellan dessa två viktiga delar i 

skolan för att alla elever ska få en så bra och rättvis utbildning som möjligt. 

 

6.5 Vidare forskning  

För att utveckla den forskning jag genomfört i detta examensarbete skulle det vara 

intressant att följa fler klasser i olika årskurser, att observera varje klass fler gånger 
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och i olika ämnen och att intervjua olika lärare som klasserna har. Genom en sådan 

studie får man mer insikt i hur talutrymmet ser ut i olika ämnen, i olika situationer, 

med olika lärare och i olika årskurser. Genom att intervjua olika lärare kan man 

lättare se om det finns ett mönster i hur lärare arbetar med jämställdhet och hur de ser 

på jämställdhetsarbetet i verksamheten. Vad som också skulle kunna vara av vikt är 

att göra undersökningen i olika stora städer på olika stora skolor och även på skolor 

som ligger på landet. 

6.6 Slutsats 

Det allra viktigaste att ta med sig från det här examensarbetet är att lärare gör ett 

bättre jobb än de själva tror med att utjämna skillnader mellan pojkar och flickor, om 

man ser till mina jämförelser mellan intervjuer och observationer. Vad som också är 

viktigt att se till är hur skolorna, lärarna och eleverna ska jobba med att utjämna den 

tid eleverna själva tar i klassrummet för att flickorna ska träda fram och synas mer i 

klassrummet.  
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7 TACK 

Jag vill tacka min handledare Lena Wennersten för god hjälp och uppmuntran genom 

skrivandet av mitt examensarbete.  

Jag vill också tacka de lärare och elever som ställt upp och bidragit till mitt arbete.  
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BILAGA 1 

Intervju 

1. Funderar du över den tid eleverna får/tar i klassrummet? Tror du att det finns 

en skillnad mellan pojkar och flickor när det gäller den tid de tar eller får i 

klassrummet? 

2. Anser du att du ger pojkar och flickor ordet lika många gånger under t.ex. en 

genomgång när eleverna får räcka upp handen? 

3. Försöker du tänka på att agera på ett sådant sätt som balanserar tiden mellan 

pojkar och flickor? På vilket sätt? 

4. Vad tror du det beror på att pojkar/ flickor får ordet fler gånger än 

pojkar/flickor? 

5. Försöker du uppmuntra eleverna till att själva minska skillnaden av 

talutrymmet i klassrummet? Hur gör du det? 

6. Anser du att det finns ett generellt mönster under de flesta lektioner eller 

beror den tid flickor/pojkar får på ämnet eller situationen (genomgång, 

diskussion i helklass, grupparbete, enskilt arbete etc)? Beskriv vilka 

skillnader du eventuellt ser! 

7. Hur tänker du när flera elever räcker upp handen samtidigt? Vilken elev går 

du till först? 

 

8. Om en pojke räcker upp handen före en flicka, eller tvärtom, går du till den 

som räckte upp handen först då eller finns ett något annat tankesätt? T.ex. om 

du vet att en specifik elev behöver mer hjälp eller om du hjälper någon elev 

först för att han eller hon inte ska bli otålig och störa sina klasskompisar?  

 

9. Anser du att pojkar eller flickor tar ordet flest gånger under en genomgång 

eller liknande? 

 

10. Hur agerar du när en elev tar ordet utan att han eller hon fått ordet genom 

t.ex. handuppräckning? 
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BILAGA 2 

Denna blankett användes under observationerna för att på ett snabbt och smidigt sätt 

anteckna det jag ville se under observationstillfället. 

 

 

 

 

 

 

Pojke Flicka  Fick ordet Tog ordet  Lärarens 

reaktion 

Tid  

      

      

      



1 

 

 


