
1 

 

TALUTRYMMET I KLASSRUMMET         
- UR ETT GENUSPERSPEKTIV 

 

JOSEFINE EKROOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Examensarbete på avancerad nivå   Handledare: Gunilla Granath              
i lärarutbildningen                          Examinator: Margaret Obondo 
VT 2012                                                              



2 

 

 

 
 
 
 
Examensarbete på 
avancerad nivå 

      
             15 högskolepoäng 
 
SAMMANFATTNING 

 
Josefine Ekroos 
 
Talutrymmet i klassrummet 
 
 
 
 
 
                    
2012   Antal sidor: 25 
 

 
I den här studien har jag tittat på hur talutrymmet i klassrummet fördelats mellan 
pojkar och flickor. Forskning i förskolan visar på att pojkarna där dominerar och jag 
ville se om mönstren fanns kvar även i gymnasieåldern. Jag valde att göra 
observationer där jag tittade på elevernas kommunikation med läraren vid 
genomgångar. Det jag fann var att pojkar tog ordet oftare än flickor, men de fick inte 
någon extra uppmärksamhet av läraren i form av att de tilldelades ordet oftare än 
flickorna.  
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1. Inledning 
 
Under första terminen på lärarprogrammet i Karlstad läste vi en bok av Kajsa 
Svaleryd (2007) som heter Genuspedagogik. Den fick mig att analysera mina egna 
fördomar och förutfattade meningar om elever och även om människor i stort. Vi 
föds in i en genusordning som för oss ofta är osynlig och självklar och innan man kan 
börja se den och förstå måste man öppna ögonen och titta på sig själv.  
 
I läroplanen står det att: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika 
rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina 
intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. 
(Lpf 94 s. 4) 
 
Skolan skall 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. 4, Lgr 11, s. 8) 

 
Många författare av studentlitteratur återkommer till dessa texter i läroplanen och 
problematiserar kring hur det ska tolkas och hur skolan ska utföra uppdraget. 
Reimers (2008) refererar till texten i Lpo 94 och drar slutsatsen att skolan inte bara 
ska tillåta, och uppmuntra, eleverna att stiga utanför gränserna för det egna könet, 
men också att uppmuntra dem att vara av annan sexuell läggning än heterosexualitet. 
En vanligare och mindre extrem tolkning ges dock av Hedlin (2010) där hon skriver 
att ”de [eleverna] inte ska hindras av könsspecifika krav och förväntningar” (s. 7).  
 
Jag hör ofta att pojkar är stökigare än flickor, högljuddare än flickor, man måste hålla 
ett öga på dem. Samtidigt vet jag flera lärare som säger sig gärna undervisa på en 
pojkskola eftersom pojkar är ”rakare”, man kan prata mer rättframt med dem.  
 
Om pojkar lär sig från ung ålder att de får uppmärksamhet då de uppträder stökigt 
och krävande, är detta då ett beteende som finns kvar i klassrummet på 
gymnasieskolan? I den här uppsatsen kommer jag titta på hur talutrymmet i 
klassrummet ser ut för pojkar respektive flickor och se huruvida pojkarna tar upp 
mer av detta i utrymme i de klasser jag observerat. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
 

2.1 Att förstå genus 
 
Den förklaring som ofta ges kring kön och genus är att könet är biologiskt, att vi föds 
med manliga eller kvinnliga eller, i vissa fall, en mix av de bägge könsdelarna. Genus 
däremot är socialt konstruerat, i en mansroll och en kvinnoroll (Carlson 2001, 
Connell 2003). Eftersom genus skapas i samhället skiljer det sig även mellan olika 
kulturer, och tidsepoker, om vad som anses manligt respektive kvinnligt. Det finns 
inget biologiskt skäl till att den rosa färgen är kvinnligt, men i vårt samhälle idag 
tolkas rosa som en kvinnlig färg, något som är väldigt tydligt om man går in i en butik 
som säljer barnkläder (Hedlin 2010).  
 
 

2.2 Att skapa genus 
 
Ett skäl till att det kan vara svårt att separera kön från genus är att en nyfödd baby 
genast tilldelas vissa förväntade egenskaper utifrån dess kön: en pojke tilltalas i 
ordalag som visar på att han är en liten tuffing, medan flickor är söta, rara och nöjda 
(Hedlin 2010, Svalreyd 2007). 
 
Barns första kontakt med manligt och kvinnligt sker i den omedelbara omgivningen. 
En undersökning från Statistiska Centralbyrån (2010) visar att kvinnor i familjer med 
små barn utför 60% av allt ”obetalt arbete”. Här räknas till exempel matlagning, 
städning, tvättning och barnpassning in. I samma undersökning kan man läsa att 
2009 arbetade 66% av vuxna kvinnor, oberoende av familjesituation, heltid, medan 
motsvarande siffra för män var 89%. Redan här kan man börja se en genushierarki 
träda fram. Enligt Hedlin (2010) är kvinnans roll som underlägsen mannen inkodad i 
det heterosexuella förhållandet. Kvinnan ska inte tjäna mer pengar än mannen, hon 
får inte ha en högre uppsatt roll i arbetslivet och hennes arbete är oftast mindre 
viktigt än mannens när det gäller föräldraledighet. 
 
Den andra plats där många barn tillbringar en stor del av sin dag är förskolan. Även 
här blir genushierarkin tydlig. Svaleryd (2007) berättar att pojkar ofta får hjälp och 
uppmärksamhet snabbare än flickor och att pedagogerna till och med kan avbryta sitt 
arbete med en flicka när en pojke begär hjälp. Redan här lär sig flickorna att stå 
tillbaka för pojkens (mannens) viktigare behov. Barnen lär sig också att det som 
betecknas manligt har högre status än det som betecknas kvinnligt, vilket bland annat 
syns i att det är mer accepterat att vara en ”pojkflicka” än en ”flickpojke” (Hedlin 
2010). Att det manliga skattas högre kommer också till uttryck i att pojkar kan kalla 
andra pojkar ”tjejer” som nedsättande skällsord (Connell 2003). I slutordet till en 
antologi om skönlitteratur och genus i förskolan och skolan konstaterar Kåreland 
(2005) att genom bilderböcker lär sig barnen om att flickor behöver hjälp, stöd och 
närhet medan pojkar är äventyrliga.  
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2.3 Skolan – en jämställd arbetsplats? 
 
I statistik från Skolverket (2011) kan man läsa sig till följande: 
 I förskoleklassen är 94% av lärarna kvinnor 
 I grundskolan är 76% av lärarna kvinnor 
 I gymnasieskolan är könsfördelningen jämn med 50% kvinnor 

 
Drudy (2008) förklarar dessa siffror, som är liknande även ur ett internationellt 
perspektiv, med att kvinnor anses mer omhändertagande än män, och därför är 
bättre lämpade att undervisa yngre barn.  
 
Idag i media förs det diskussioner om läraryrkets status. Lärarlegitimationen har 
precis börjat införas och åsikterna går varma. En åsikt som yttras mot legimiering är 
att vem som helst kan undervisa, det krävs ingen utbildning för det utan det är en 
medfödd färdighet. Gannerud (2001) menar att kvinnliga egenskaper anses vara 
medfödda, medan manliga är sådana man behöver träna in och lära sig.  
 
I sin bok från 2001 skriver Gannerud: 
 

På 1950- och 60-talen bekymrade sig en rad forskare för att den 
kvinnliga dominansen i skolan skulle få skadliga följder för 
eleverna, särskilt för pojkarna. En liknande diskussion är mycket 
aktuell även idag! (s. 27) 
 

Detta författades för tio år sedan, men kunde lika gärna skrivits idag. 
Kvinnodominerade yrken anses ha lägre status och sämre löner (Gannerud 2001) och 
i en rapport från Högskoleverket (2009) anger man indirekt att flera av skolans 
brister beror på den kvinnliga dominansen. Ur ett längre historiskt perspektiv kan 
man se att skolan tidigare var ett manligt område: på 1880-talet var 90% av 
folkskolelärarna män men ett sekel senare var över 70% av de som utbildade sig till 
lärare kvinnor (Lärarnas historia, Högskoleverket 2009). Stora förändringar har 
alltså skett inom skolan de senaste hundra åren, och en av dessa är att färre män 
befinner sig inom skolan idag. De kvinnliga lärarna i Ganneruds (2001) undersökning 
anger högre lön och fler män till skolan som sätt att höja läraryrkets status.  
 
Man kan även nämna att enligt lönestatistik (Saco LöneSök) har män i förskolan i 
snitt 266 kronor/månad högre lön än sina kvinnliga kollegor, och i gymnasieskolan 
har glappet ökat till 662 kronor. 
 
Att skolan idag är kvinnodominerad och ses som ett kvinnligt yrke har alltså påverkat 
både dess status och lönesättning, något som ytterligare cementerar genushierarkin 
och motverkar en jämställd skola. 
 
 

2.4 Flickan och pojken i skolan 
 
Det har gjorts ett flertal studier om genus i skolan, om hur flickor och pojkar bemöts 
och hur de uppträder. Det finns ingen absolut konsensus mellan forskarna och Barrie 
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Thorne (i Connell 2003) anser att i klassrummet utgörs skillnaden främst mellan 
lärare och elever, och eventuella skillnader inom elevgruppen blir sekundära. Läraren 
är i sin roll en auktoritär figur och detta gör att han skiljer sig så mycket från eleverna 
att elevernas inbördes skillnader blir oviktiga. En vanligare åsikt i den litteratur jag 
kommit i kontakt med anser dock att det finns tydliga skillnader i klassrummet, 
något vissa författare kallar sexism eller könsdiskriminering. 
 
Redan från förskolan finner man att flickorna söker mer kontakt med läraren, 
samtidigt som pojkar från tidig ålder dominerar det verbala och fysiska rummet 
(Gannerud 2001, Kåreland 2005). De Voe (i Einarsson och Granström 2002) berättar 
att pojkar oftare blir tillrättavisade än flickor och att uppmärksamhet från läraren 
därför kan vara i negativ bemärkelse. En studie av Einarsson och Granström (2002) 
visar på att elever söker mer kontakt med manliga lärare när de är yngre, för att 
sedan ta mer kontakt med kvinnliga lärare i högstadiet och detta är en trend som 
främst syns bland pojkarna. Pojkarna är även överlag mer aktiva i sina kontakter med 
läraren. I sin studie relaterar de även till äldre studier där vissa visar på att pojkarna 
dominerar klassrummet och andra att kön inte påverkar dominansen och 
problematiserar kring huruvida detta kan ha med lärarens eget kön att göra. En 
studie av Brady och Eisler (1999) utfördes på ett amerikansk college och de fann 
ingen skillnad på hur studenterna interagerade med sina lärare, inte heller på hur 
ofta studenterna räckte upp handen eller fick ordet utifrån deras kön. De noterar att 
deras resultat skiljer sig från tidigare studier som visar på könsdiskrimering även i 
högre utbildning (jämfört med grundskolenivå, där de flesta studier belagts).  
 

Pojkarna uppmanas av sin omgivning att vara hårda och tuffa, medan flickor hela 
tiden påminns om att de ska vara vackra och attraktiva (Connell 2003). Detta speglas 
både i media och i kamratkonstellationer och grupptryck. I en studie bland lärare 
fann Holm (2008) att flickorna generellt uppfattades som lugna och pojkarna som 
stökiga: flickorna jobbade och pojkarna störde. Det ansågs även att flickor som avvek 
från denna norm skapade extra svårigheter för lärarna, ”jobbiga tjejer är jobbigare än 
jobbiga killar” (s. 119). I en studie från Storbritannien (Younger och Warrington 
1996) tyckte både manliga och kvinnliga lärare att de hade lättare att förhålla sig till 
flickor generellt, men studien tydde även här på att, främst de manliga, lärarna hade 
svårt att acceptera flickor som tog för sig. Samtidigt kan man i Gannerud (2001) läsa 
att flera av de kvinnliga lärarna hon intervjuat säger sig tycka att de stökiga pojkarna 
ofta är nog så charmiga.  
 
Mycket av det jämställdhetsarbete som förts inom skolan har varit inriktat på att 
flickor ska intressera sig mer för matte, teknik och naturkunskap, ämnen som ses 
som manliga och även anses ha högre värde än till exempel språk (Hedlin 2010, 
Gannerud 2001). Liknande indelning finns även i USA där flickor främst går vidare 
till college i ämnen som språk, musik och drama medan pojkarna läser fysik och 
teknik. Samtidigt har man även där satsat på flickorna vilket lett till att fler flickor 
söker sig till matematiska och naturorienterade kurser medan pojkarna fortsätter läsa 
samma ämnen som tidigare (Sadker 1999). Vissa flickor är rädda att de ska bli 
impopulära om de är duktiga inom ”pojkämnen”, medan pojkar känner detsamma 
inför ”flickämnen” (Sadker och Zittleman 2005).  
 
Ett problem som tas upp i flera studier är hur ”pluggigt” det är att räcka upp handen, 
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och detta tycks främst ses som ett problem av pojkarna. I Kalats studie (2008) 
föreslog eleverna att läraren istället skulle fördela ordet och att det på så vis blir 
rättvist. I Younger och Warringtons studie (1996) uppger flera lärare att 
tonårspojkarna har stor press från kamraterna att inte bry sig om skolan och visa upp 
en ointresserad attityd. Detta gör i sin tur att de uppfattas som stökiga och 
okoncentrerade på lektionerna, trots att flera lärare uppger att dessa pojkar kan göra 
mycket bra arbete som till exempel läxa, det vill säga när inte kamraterna ser.  
 
 

2.4 Sammanfattning 
 
Ett barn föds in i ett samhälle där kön och genus är viktiga för hur barnet uppfattas 
av omvärlden. I genushierarkin skattas det manliga oftast högre, både i hemmet och 
på den offentliga arenan, och detta lär sig barnen snabbt. I förskolan och skolan lär 
sig pojkarna att de får sin vilja igenom, medan flickorna lär sig att kliva tillbaka. 
Samtidigt ska skolan enligt läroplanen verka för jämställdhet och barns rätt att finna 
sin egen identitet, oberoende av manligt och kvinnligt. 
 
 

3. Syfte och frågeställningar 
 
3.1 Syfte 
 
Syftet med den här studien är att ta reda på hur talutrymmet i klassrummet fördelar 
sig mellan könen, för att på så vis se om pojkarna tar mer plats som tidigare forskning 
visat på. Jag vill även undersöka hur lärarna ser på detta i klassrumsmiljön, och om 
en fördelning av ordet från läraren ger en jämn könsfördelning av talutrymmet i 
klassrummet (se att få ordet under 3.3). 
 
 

3.2 Frågeställningar 
 
Mina frågeställningar är följande: 
 Tar pojkar ordet oftare än flickor? 
 Får pojkar ordet oftare än flickor? 
 Skiljer det sig vid handuppräckning i hur ofta flickor respektive pojkar får 

ordet? 
 Är lärarnas intryck att eleverna tar, och får, lika mycket plats? 

 
 

3.3 Begreppsdefinitioner 
 
Att ta ordet – när eleven svarat rakt ut, utan handuppräckning eller direkt anmodan 
från läraren. 
 
Att få ordet – när läraren fördelar ordet, utan att eleven indikerat att han/hon önskar 
svara. 
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Att be om ordet – handuppräckning, ofta följt av att eleven får ordet av läraren. 
 

 

4. Metod och etik 
 
Mycket av den forskning som gjorts kring genus i skolvärlden har riktat in sig på 
yngre barn, ofta ända nere i förskolan. I min undersökning har jag tagit fram mina 
frågeställningar för att se om grunden som lagts tidigt i åldrarna tycks påverka 
eleverna uppe i gymnasieåldern.  
 
Jag valde att göra en kvantitativ studie, något som enligt Fejes (2009) innebär att 
forskaren förklarar eller beskriver en företeelse genom att räkna förekomsten av den 
med hjälp av ett förbestämt system.  
 
För att se kommunikationen i klassrummet valde jag att göra observationer. På så vis 
fick jag direkt tillgång till materialet och behövde inte förlita mig enbart på hur 
lärarna eller eleverna upplevde situationen. Genom att välja observationer kunde jag 
se hur eleverna och läraren kommunicerade i ”sin naturliga miljö” (Repstad 2009). 
 
Urvalet är gjort enligt en icke representativ princip. Till viss del kan det betecknas 
som budgeturval och bekvämlighetsurval (Repstad 2009, Sverke 2009a) då jag valde 
att göra studien på en av mina VFU-skolor. Jag ville även ha två klasser i samma 
årskurs där könsfördelningen var relativt jämn varför det föll sig så att jag valde två 
klasser inom samma program.  
 
För att besvara min fjärde frågeställning, hur lärarna upplever situationen i 
klassrummet, valde jag att göra en enkätstudie (se bilaga 2). I enkätstudien gjorde jag 
inget medvetet urval: de lärare vars lektioner jag observerade på blev även tilldelade 
enkäten. Vidare kan det nämnas att studien gjordes inom ett program där jag inte 
undervisat, och inte haft tidigare kontakt med lärarna. 
 
En etisk fråga som blev väldigt viktig för mig rörande observationen var hur mycket 
jag kunde och borde berätta om vad jag gjorde där. Jag sökte svar i litteraturen och 
det blev så att min observation var öppen så till vida att eleverna och lärarna visste att 
jag var där för att göra observationen inför en högskoleuppsats. Jag berättade dock 
inte vad studien innefattade eftersom detta hade kunnat påverka slutresultatet 
(Repstad 2009). Som observatör var jag passiv under de moment jag valt att 
observera, men beblandade mig ibland med klassen under andra moment och var 
även med under några diskussioner. Repstad (2009) skriver att en helt passiv 
forskare kan göra aktörerna nervösa och för mig kändes det även viktigt att inte kliva 
in i en lärarroll och bli en extralärare i klassrummet. 
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5. Tillvägagångssätt 
 
Jag följde två klasser inom samma program och i samma årskurs i två-tre dagar 
vardera. I den första klassen gick det fjorton flickor och tio pojkar och i den andra 
femton flickor och elva pojkar. Båda klasser hade vissa lärare som undervisade i flera 
ämnen och totalt träffade jag två manliga lärare och fem kvinnliga. Männen förekom 
endast inom matematiska ämnen och en av dessa undervisade i bägge klasserna. 
 
Jag har grupperat ämnena i tre grupper: matematik, språk och övrigt. I den senare 
gruppen ingår historia och psykologi, och i den förra två olika ämnen av matematisk 
karaktär – matematik och företagsekonomi.  
 
Jag har inte tagit med de fall då klassen får en fråga som kan besvaras ”ja” eller ”nej” 
och flera ropat svar i kör, inte heller stönanden eller ”åhh” då läraren presenterat 
något klassen inte uppskattat. Om kommunikationen skedde i form av en dialog 
mellan lärare och elev noterade jag bara eleven en gång, vid den första interaktionen. 
 
Eftersom könsfördelningen i klasserna inte var 50% flickor och 50% pojkar, skulle 
inte ren rådata av observationerna säga så mycket. För att få en korrekt procentsats 
av hur stor del av kommunikationen som utförs av respektive kön har jag använt mig 
av följande formel: 
 

Antal kommunikationstillfällen per kön / total kommunikation x 
100 = % kommunikation per kön 
 
Exempel:  
Tjugoen fall av ”ta ordet”, varav tretton av pojkar 
Tjugotvå elever på lektionen, varav tio pojkar 
13/10 = 1.3 ”ta ordet” per pojke 
1.3/21 = 0.0619 x 100 = 6.19 
En pojke står för 6.19% av ”ta ordet” 

 

 
 

6. Resultat 
 
6.1 Att ta ordet 
 
Det vanligaste sättet för eleverna att kommunicera med läraren var genom att ta 
ordet. Detta gällde både vid frågor från läraren, och frågor och funderingar från elev 
till lärare.  
 
6.1.1 Matematik 
Jag närvarade vid fyra lektioner av matematisk karaktär. Tre av dessa hölls av 
manliga lärare, en av kvinnlig. I just dessa klasser var flickorna som mest aktiva 
under lektionen med den kvinnliga läraren, där varje flicka pratade mer än dubbelt så 
mycket som pojkarna. På en annan lektion, då med men manlig lärare, var det dock 
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tvärtom och pojkarna skötte majoriteten av kommunikationen. Totalt kan man dock 
se att pojkarna och flickorna kommunicerade lika mycket genom att ta ordet på 
lektionerna av matematiskt karaktär. 
 
Som man kan se i tabellen nedan stod flickorna för ett större antal 
kommunikationstillfällen, men de var även fler till antalet i klasserna. Totalt fick 
alltså en pojke och en flicka i snitt lika mycket talutrymme.  
 

Kön Pojke Flicka 
Antal ”ta ordet” 46 68 
Per elev 4,4% 4,5% 

 

 
6.1.2 Språk 
Under totalt fyra lektioner i svenska och engelska var jag med och observerade 
klasserna. Här såg jag betydligt större skillnader än inom matematiken, plötsligt var 
det pojkarna som dominerade talutrymmet. Det syns ingen skillnad mellan engelska 
och svenska, utan i båda fallen tog pojkarna upp nästan dubbelt så mycket 
talutrymme som flickorna när det gällde att ta ordet.  
 

Kön Pojke Flicka 
Antal ”ta ordet” 49 37 
Per elev 5,6% 3,2% 
 

 
6.1.3 Övrigt 
Jag observerade under två lektioner i historia och en i psykologi. Under lektionen i 
psykologi var pojkarna mer aktiva än flickorna. Det förekom lika mycket tal från båda 
grupperna, men pojkarna var en mindre grupp i klassrummet och varje pojke tog 
därför upp mer verbal plats än flickorna.  
 
I historia skilde sig resultaten mellan klasserna. I ena klassen talade pojkarna dubbelt 
så mycket per elev som flickorna, och den lektionen hade ovanligt mycket 
kommunikation jämfört med genomsnittet jag observerade. Här togs ordet totalt inte 
mindre än sextionio gånger. 
 
På historielektionen i den andra klassen såg siffrorna annorlunda ut. Här var det 
flickorna som tog ordet mest, med en liten marginal. Det förekom dessutom mycket 
mindre kommunikation, bara elva fall. Intressant nog hade båda dessa lektioner 
samma tema eftersom lärarna i bägge klasser hade gjort gemensam planering.  
 
Totalt sett dominerade dock pojkarna och tog ordet ungefär dubbelt så ofta som 
flickorna.  
 

Kön Pojke Flicka 
Antal ”ta ordet” 56 40 
Per elev 5,8% 3,1% 
 



13 

 

 
6.1.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man se att pojkarna, trots sitt numerära underläge i 
klassrummet, tog ordet oftare än flickorna. I matematiken var det jämnt mellan 
könen, men i språk, historia och psykologi dominerade pojkarna i rätt hög grad. 
 
 

6.2 Att få ordet 
 
Att läraren ger ordet till eleverna var betydligt ovanligare än att eleverna själva tog 
ordet. Vid vissa lektioner hände det ett fåtal gånger, och vid andra inte alls. De gånger 
det hände var det inte ovanligt att läraren gav ordet till en elev som just då var 
upptagen med annat, till exempel med att prata med bänkgrannen eller leka med 
mobilen, som ett sätt att avleda från distraktionen. 
 
6.2.1 Matematik 
Den här typen av ordfördelning skedde totalt bara vid sju tillfällen, fördelat över tre 
lektioner. Därför får datan rätt liten betydelse, men det kan nämnas att ordet gavs tre 
gånger till pojkar och fyra gånger till flickor.  
 
6.2.2 Språk 
Inom språken användes bara denna typ av ordfördelning på engelskan. Majoriteten 
av gångerna gavs ordet till flickor. Detta kan jämföras med att pojkarna tog ordet 
dubbelt så ofta som flickorna under språklektionerna. 
 
6.2.3 Övrigt 
På historielektionerna förekom det heller inte att läraren fördelade ordet. På 
psykologin fick däremot pojkar ordet två gånger. 
 
6.2.4 Sammanfattning 
Att läraren fritt fördelade ordet var ovanligt under de lektioner jag besökte. När det 
skedde var det oftast som en uppmaning till en elev att koncentrera sig på lektionen 
genom att utmana honom (oftast) eller henne inför klassen. På de totala siffrorna för 
alla lektioner syns inga skillnader mellan könen.  
 

Kön Pojke Flicka 
Antal ”få ordet” 9 12 
Per elev 4,6% 4,4% 
 

 

6.3 Att be om ordet 
 
Handuppräckning var om möjligt ännu mer ovanligt än att läraren fördelade ordet. 
Bara en lärare använde denna metod i någon större utsträckning, i övrigt förekom det 
bara sporadiskt på vissa lektioner. 
 
6.3.1 Matematik 
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Inom matematiken förekom det några handuppräckningar, fördelat över tre 
lektioner. Procentuellt sätt begärde båda könen ordet nästan lika ofta, men pojkarna 
fick sedan ordet något oftare. Eftersom det rör sig om så otroligt låga siffror är det 
dock svårt att dra några relevanta slutsatser.  
 

Kön Pojke Får ordet Flicka Får ordet 
Antal ”begärda” 3 2 4 2 
Per elev 4,9%  4,4%  

 

 
6.3.2 Språk 
Endast på en av språklektionerna förekom någon handuppräckning. Denna lärare 
använde metoden aktivt och det förekom cirka 30% av tiden att eleverna bad om 
ordet istället för att ta det. Skillnaden är dock att medan pojkarna tog ordet ofta, var 
flickorna betydligt mer aktiva att be om det. I det här fallet fick dessutom alla ordet 
när de begärt det. Med andra ord var det alltid bara en elev som bad om ordet, så 
läraren behövde aldrig välja någon före en annan. 
 

Kön Pojke Får ordet Flicka Får ordet 
Antal ”begärda” 1 1 14 14 
Per elev 0,6%  6,2%  

 

 
6.3.3 Övrigt 
Inom psykologin förekom ingen handuppräckning, medan jag bevittnade ett fåtal fall 
inom historian. Pojkarna begärde ordet något mer än flickorna, procentuellt sett, 
men flickorna fick oftare ordet. Men dessa siffror är ännu lägre än inom matematiken 
och har därför väldigt liten relevans.  
 
 

Kön Pojke Får ordet Flicka Får ordet 
Antal ”begärda” 2 1 2 2 
Per elev 4,8%  3,8%  

 

 
6.3.4 Sammanfattning 
Att be om ordet, det vill säga räcka upp handen, var väldigt ovanligt i de klasser jag 
besökte. En lärare valde dock att använda sig av detta och hade därför en rätt hög 
frekvens handuppräckningar – ungefär en tredjedel av kommunikationen i det 
klassrummet sköttes på det här sättet. När de bett om ordet fick eleverna det oftast, 
med fyra undantag. Dessa undantag var jämnt fördelat över könen. Eftersom 
siffrorna är så låga är det mycket lite man kan säga om könsfördelningen gällande att 
få ordet då man begärt det. Flickorna var dock mer benägna att räcka upp handen. 
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6.4 Enkätstudie 
 
Efter att ha avslutat mina observationer lämnade jag ut en enkät till lärarna för att få 
veta hur de själva upplevde situationen och om de aktivt reflekterade över genus och 
talutrymme. Tyvärr fanns det här ett bortfall på två lärare på ett redan snävt 
underlag. De lärare som undervisade i bägge klasser ombads fylla i en enkät per klass, 
vilket gav ett underlag på sex enkäter.  
 
Lärarna i de matematiska ämnena upplevde att pojkarna med liten marginal tog mer 
verbal plats i klassrummet och kommunicerade mer med läraren. Genus är dock inte 
något man tänker på till vardags, och man tänker heller inte aktivt på att fördela 
talutrymmet i klassrummet jämt mellan könen.  
 
Bortfallet i enkätstudien kom från språk- och övrigtkategorierna varför jag här väljer 
att slå ihop dem. Även inom dessa kategorier är lärarna rätt överens sinsemellan. 
Pojkarna talar mer rakt ut och tar upp mer talutrymme, medan lärarna försöker ge 
flickorna lika mycket plats. Genus är också något lärarna tänker på. 
 
Alla lärare, oavsett undervisningsämne, angav att de fördelade ordet jämt mellan 
pojkar och flickor. 

 
 
7. Resultatanalys 
 

7.1 Pojkämnen och flickämnen 
 
Om de ämnen jag observerat ska delas in i manliga respektive kvinnliga enligt Hedlin 
(2010), Gannerud (2001) och Sadker och Zittleman (2005) tillhör matematik och 
företagsekonomi de manliga och språk, historia och psykologi de kvinnliga.  
 
I ämnesgruppen matematik var elevernas interaktioner med läraren väldigt jämnt 
fördelade över könen. Lärarna som besvarade min enkät upplevde dock att pojkarna 
marginellt tog upp mer av det verbala rummet. 
 
I den första gruppen ”flickämnen”, det vill säga språk, tog pojkarna ordet mer än 
dubbelt så ofta som flickorna, medan flickorna oftare fick ordet och med stor 
majoritet stod för handuppräckningen. Enligt flera studier anses det ”pluggigt” och 
negativt och räcka upp handen, främst bland pojkar, vilket kan vara en förklaring till 
dessa siffror.  
 
Den sista ämnesgruppen består av psykologi och historia och jag klassar även dem 
som ”flickämnen”. Även här tar pojkarna ordet ofta, dubbelt så ofta som flickorna, 
medan det knappt förekom handuppräckning eller fördelande från läraren.  
 
I gruppen ”flickämnen” angav lärarna att pojkarna dominerade klassrummet i rätt 
hög grad, främst när det gällde att tala rakt ut. Detta tycks även stämma med mina 
resultat.  
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Den uppdelning av ämnena som presenterats, ”pojkämnen” respektive ”flickämnen”, 
tycks inte ha någon reell koppling till elevernas intresse för de lektioner jag 
observerade eftersom pojkarna dominerade under lektionerna i ”flickämnen”. Det 
kan heller inte förklaras med att ämnesinnehållet på något vis var speciellt 
traditionellt ”pojkaktigt”, då man diskuterade bland annat Shakespeare, modern 
litteratur och amerikansk historia och svartas rättigheter. 
 
 

7.2 Lärarens kön 
 
Enligt Einarsson och Granström (2002) börjar eleverna, och då i störst utsträckning 
pojkarna, söka mer kontakt med kvinnliga lärare i samband med att de kommer in i 
tonåren. Man kan här se en koppling då pojkarna under min studie var som mest 
aktiva under de lektioner som faller in under ”flickämnen” där de undervisades av en 
kvinnlig lärare. Dock är inte mönstret så enkelt som att jag bara kan konstatera att 
kvinnlig lärare väcker pojkarnas intresse. Under lektionerna inom matematik hade de 
vid ett tillfälle en kvinnlig lärare. Under denna lektion tog flickorna ordet mer än 
dubbelt så ofta som pojkarna.  
 

Flickornas engagemang inom det matematiska fältet kan eventuellt knytas an till att 
flickor uppmuntrats intressera sig för mer naturvetenskapliga ämnen  och att det ger 
högre status att som kvinna ta sig in på traditionellt manliga områden än tvärtom 
(Heldin 2010). Den lektion inom matematik jag närvarade vid där flickorna var som 
mest aktiva var den med kvinnlig lärare. Om flickorna från tidig ålder uppmuntrats 
bryta könsmönstren och ta för sig inom de manliga områden kan en förklaring till 
flickornas höga talkvot vara att de känner sig uppmuntrade av att se en kvinnlig 
lärare som gjort just detta, som undervisar inom ett manligt ämne.  
 

Dock är det värt att notera att en elev som är väldigt kommunikativ under en lektion 
kan vara det för att han eller hon är uttråkad, även när kommunikationen sker med 
läraren och inte en kamrat. Följaktligen behöver inte höga siffror på ta ordet tyda på 
ett intresse för ämnet i fråga, medan be om ordet troligen visar på högre intresse (De 
Voe i Einarsson och Granström 2002). Ser man bara till hur eleverna begärde ordet 
är det bara inom språkgruppen som det finns en stark majoritet av flickor. 
 
 

7.3 Att fördela ordet 
 
I Kalat (2008) ville eleverna helst att läraren skulle fördela ordet istället för att de 
själva skulle svara rakt ut eller räcka upp handen. Det ansågs rättvisast så och 
troligen skulle man även slippa stigmat med att vara ”en pluggig handuppräckare”. I 
de klasser jag besökte skedde detta mycket sällan, oberoende av ämne. Att fördelning 
av ordet även är ett sätt att tillrättavisa en elev var tydligt, och De Voes (i Einarsson 
och Granström 2002) påpekande om att uppmärksamhet från läraren kan vara 
negativ såväl som positiv tycks stämma väl.  
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I de fall där läraren fördelade ordet var det jämnt fördelat mellan flickor och pojkar. 
Med hänvisning till detta som en tillrättavisande metod kan man fråga sig om detta 
beror på att pojkar och flickor behöver tillrättavisas lika ofta. Jag upplevde dock att 
endast ett par av de fall där läraren fördelade ordet som att det var rena 
tillrättavisningar och då vände sig dessa främst mot pojkar. 
 
 

7.4 Från förskolan till gymnasiet 
 
Redan från födseln börjar barnen fostras efter sitt kön och i förskolan blir detta ännu 
tydligare, både genom omedvetna handlingar från pedagoger och från sagoböcker 
(Kåreland 2005, Svaleryd 2007). Barnen är här i en ålder då de enligt Einarsson och 
Granström (2002) söker kontakt med manliga pedagoger, men sådana är få på 
förskolan och i grundskolan (Skolverket 2011). I gymnasiet finns de manliga lärarna, 
men här har elevernas fokus istället vänts mot de kvinnliga lärarna. Detta borde 
betyda att yngre barn söker mindre kontakt med sina ”fröknar” i förskolan, varför 
pojkar inte borde dominera i förskolan på det sätt som forskningen hävdar. I de 
klasser jag följde såg jag en dominans bland pojkarna generellt när det gällde 
lektioner med kvinnliga lärare, vilket stämmer in på det Einarsson och Granström 
(2002) kom fram till. Det ser alltså ut som att de mönster forskare sett i förskolan 
finns kvar även i gymnasiet: pojkarna tar mer plats. Men de får inte ordet oftare av 
läraren, vilket skiljer sig från att pojkarna i förskolan får mer uppmärksamhet av 
pedagogerna.  
 
 
 

8. Diskussion 
 
8.1 Metoddiskussion 
 
8.1.1 Validitet 
Repstad (2010) skriver att det är svårt att generalisera fynden utifrån 
observationsstudier och jag är böjd att hålla med. I mitt fall bestod studien av endast 
två klasser, dessutom på samma program och där vissa lärare därför förekom i båda 
klasserna. Generaliserbarheten är även låg på grund av mitt icke representativa urval. 
Jag känner därför inte att jag kan uttala mig generellt över hur det ser ut i Sveriges 
gymnasieklasser men min studie kan ändå ge en inblick i hur det kan se ut.  
 
Utifrån mina frågeställningar var mitt observationsschema (se bilaga 1) väl utarbetat 
och gjorde det lätt för mig att mäta det jag skulle, varför den interna validiteten är 
hög.  
 
Jag försökte att minimera min påverkan på det som skedde i klassrummet genom att 
inte berätta exakt vad jag observerade, av rädsla för att lärare och/eller elever skulle 
ändra sitt naturliga sätt. Jag tror min påverkan var låg och eleverna tycktes inte alls 
besväras av min närvaro. Eftersom ingen elev omnämns specifikt i mina fynd finner 
jag inte att de kan anses ha kränkts på något vis trots att de ej var införstådda i 
observationens exakta natur. 
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8.1.2 Reliabilitet 
Med hjälp av observationsschemat kan studien replikeras och bör ej ha påverkats av 
mig, medan det känns svårt att säga om samma eller liknande resultat skulle uppnås 
på grund av urvalet.  
 

 
8.2 Resultatdiskussion 
Jag väljer här att diskutera utifrån mina frågeställningar. Svaren baseras på min 
studie vilket gör att de inte är generaliserbara på skolan i stort, utan de avser de 
elever jag observerade.  
 
8.2.1 Tar pojkar ordet oftare än flickor? 
Ja, det gör de. Det jag finner intressant från studien är att tvärtemot mot vad tidigare 
forskning pekar på så var pojkarna mest verbala under de lektioner där man 
avhandlade traditionella ”flickämnen”. Som jag tidigare nämnt tror jag dock inte att 
detta bara tyder på att pojkarna visst är väldigt intresserade av språk, historia och 
psykologi utan det beror även till viss del på att ta ordet är ett sätt att få 
uppmärksamhet från läraren, vare sig man svarar rätt eller fel, ställer en väl 
genomtänkt fråga eller bara hojtar ut sina åsikter. Om pojkarna från tidig ålder lär sig 
att de är viktiga och självständiga individer tror jag också de har lättare att dela med 
sig av sina frågor och kunskaper, än en flicka som istället lärt sig att stå åt sidan för 
pojkarna. Och oavsett kön är det de mer framåt eleverna som här kommer till uttryck, 
de som ser ett värde i sig själva och som anser att andra bör vara intresserade av det 
de har att säga.  
 
8.2.2 Får pojkar ordet oftare än flickor? 
Nej, det är en väldigt jämn fördelning. På de lektioner jag besökte fördelade lärarna 
bara ordet totalt 21 gånger och det gav ett väldigt litet underlag. Dock var 
fördelningen nästan helt jämn. I vissa fall var det tydligt att läraren gav ordet till en 
viss elev för att denne just då hade sitt fokus på annat håll än på läraren och 
genomgången, men i majoriteten av fallet kunde jag inte se något uppenbart skäl.  
 
Om eleverna själva anser att denna ordfördelningsmetod är bra, kan man fråga sig 
varför den inte används mer. Genom att läraren fördelar ordet kan denna försäkra sig 
om att alla elever får komma till tals och att även blyga elever får chansen att säga sitt 
utan att behöva ta steget till att själva be om ordet eller ta ordet. Å andra sidan 
innebär metoden även att elever tvingas svara att de ”inte vet” på direkt anmodan 
inför hela klassen, något som kan upplevas väldigt negativt för elevens självkänsla. 
 
 
8.2.3 Handuppräckning 
Skiljer det sig vid handuppräckning i hur ofta flickor respektive pojkar får ordet? I 
den här studien fann jag att det inte gjorde det. Det visade sig även att det var högst 
ovanligt att lärarna uppmuntrade eleverna att räcka upp handen, men när så skedde 
fick eleven oftast ordet och det gick inte att se några avvikande siffror för endera kön. 
De flesta av handuppräckningarna ägde rum under en enda lektion, svenska, och 
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även om pojkarna under samma lektion tog ordet något oftare än flickor så kan man 
argumentera att trots pojkarnas dominans i talrummet under språklektionerna så 
visar resultaten av handuppräckning ändå på att flickorna har ett starkt intresse. Som 
tidigare nämnt anser många elever att det är ”pluggigt” att räcka upp handen och 
man kan då anta att de elever som ändock ber om ordet gör det på grund av sitt 
intresse för det som avhandlas. 
 
Jag upplever att handuppräckning är vanligare i de yngre åldrarna. Om det 
könsmönster som forskningen säger finns i förskoleåldern, där pojkarna avbryter, 
fortsätter upp i skolåldern kan en förklaring vara att flickorna väljer att vänta på sin 
tur via handuppräckning medan pojkarna talar rakt ut.  
 
7.2.4 Lärarnas intryck 
Är lärarnas intryck att eleverna tar, och får, lika mycket plats? På min enkät ansåg 
60% av de tillfrågade lärarna att pojkarna tog mer verbal plats i klassrummet, men 
det skiljde sig i hur stor denna dominans ansågs vara. Som mest bedömde en lärare 
att pojkarna tog ordet 75% av tiden och ingen ansåg att de tog ordet mindre än 50%. 
Det lärarna upplevde stämmer väl med vad jag fann. Pojkarna dominerade till stor 
del i klassrummet när det gällde att ta ordet.  
 
Alla lärare angav att eleverna fick ordet lika ofta oberoende av kön. På det stora hela 
stämde detta, men i ett fall fick flickorna ordet nästan dubbelt så ofta som pojkarna. 
På samma lektion tog dock flickorna ordet mycket mindre än hälften så ofta som 
pojkarna. Denna lärare angav i enkäten att hon aktivt tänkte på genus i klassrummet. 
Kan detta vara en förklaring? En strävan, medveten eller undermedveten, efter att ge 
alla elever samma chans till talutrymme och att göra sin röst hörd.  
 
Jag upplever att lärarna har en väldigt bra bild av hur det ser ut i deras egna klassrum 
och att de ser både sina egna och elevernas handlingar på ett förhållandevis korrekt 
sätt. Som jag skrev i inledningen hör jag ofta att pojkar är stökigare och mer 
högljudda än flickor. Om man ska tolka detta som att de pratar mer rakt ut för att 
svara på, eller ställa, frågor så tycks det finnas en viss sanning i påståendet. 
 
 

7. 3 Slutsatser 
 
Även om det stämmer att pojkarna tar ordet oftare än flickor, så är det inte så i alla 
ämnen. I min studie såg jag att pojkarna tog mest plats under de lektioner som hölls i 
”flickämnen”, snarare än de typiskt manliga (matematik och företagsekonomi). Att 
lärarna i ”flickämnen” märkte av pojkarnas dominans var tydlig i enkäten. Jag fann 
också att lärarna inte var benägna att ge ordet oftare åt vare sig pojkar eller flickor. 
 
 

7.4 Vidare forskning 
 
Det skulle vara intressant att följa upp den här studien med att titta på hur eleverna 
tar ordet. I den här studien har jag funnit att pojkarna tar ordet oftare än flickorna 
och även problematiserat huruvida detta kan bero på bristande intresse såväl som 
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brinnande intresse för ämnet. Genom att observera hur eleverna tar ordet, i vilka 
sammanhang och med vilken typ av frågor eller svar, kan man få bättre svar på detta.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – observationsschema 
 
 
Klass _____ lektion _______ lärare M/K ____ 
 
Antal elever ____  P _____ F _____ 
 
Tala rakt ut – ta ordet 
          
          
          
          
          
          
          
          

 

Handuppräckning – begära ordet 
          
          
          
          

 

Få ordet (efter begärt) 
          
          
          
          

 

Få ordet utan att be om det 
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Bilaga 2 – enkät  

 
Enkätundersökning till lärare som undervisar i XX och YY 
 
Frågorna nedan ska ses i sammanhanget genomgång / lärarledd lektion.   
Undervisar du i flera ämnen eller bägge klasser ber jag dig fylla i en per ämne 
/ klass. 
 
 
Feta det alternativ du väljer.  
 
Klass: 
XX 
YY 
 
Ämne: 
Matematikområdet  
Språkområdet 
Övrigt 
 
Ditt kön: 
Man  
Kvinna  
 
Känner du att du hinner tänka på genus i klassrummets ofta stressiga vardag? 
Ja 
Nej  
 
Upplever du att flickor och pojkar tar lika mycket verbal plats i ditt klassrum? 
Ja 
Nej, flickor mer 
Nej, pojkar mer  
 
Försöker du aktivt ge flickor och pojkar lika mycket verbal plats i 
klassrummet? 
Ja  
Nej  
 
 
 
Svara i ungefärlig procent 

 
När eleverna kommunicerar med dig (frågar, svarar etc), är det mest pojkar 
eller flickor? 
 
P:  
F:  
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Hur ofta upplever du att elever tar ordet (dvs svarar rakt ut)? 
 
P:  
F:  
 
Hur ofta ger du ordet till elever (dvs de har ej bett om ordet utan du som 
lärare fördelar det)? 
 
P:  
F:  


