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årskurs tre 

Felicia Schieber och Sandra Westerberg 

Sammanfattning 
Vårt syfte med undersökningen var att undersöka elevernas talutrymme och lärarens respons i fem 
klassrum i årskurs tre utifrån ett genusperspektiv.  

För att vi skulle kunna få svar på syftet utgick vi från tre frågeställningar; är det någon skillnad i 
lärarens respons till pojkar och flickor? Är talutrymmet jämnfördelat mellan pojkar och flickor? Samt 
hur tar eleverna till sig talutrymmet? Vi beslutade att använda kvalitativa intervjuer i kombination med 
kvalitativa observationer för att de två metoderna skulle kunna kompensera varandras brister. 
Resultaten vi fick fram var att pojkarna dominerade i lärarens respons och i talutrymmet i klassrummet 
genom att de tog ordet. Utifrån intervjuerna med lärarna och klassrumsobservationerna kunde vi se att 
lärarna har en genusmedvetenhet. Men de har svårt att arbeta med det praktiskt. 
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1. Inledning  
Flera studier som visat att flickorna får mindre av lärarens uppmärksamhet än pojkarna. Men det finns 
olika uppfattningar om orsaken till detta från olika forskare. Vissa hävdar att det inte är någon skillnad 
medan andra menar att det är till flickornas fördel att pojkarna får mer uppmärksamhet (Einarsson 
2003).  
 
Ämnet är något som har intresserat forskare i flera år men de senaste åren har forskningen stått stilla.  
Den forskning som vi har läst upplever vi inte jämbördig då den tagit i fasta i olika utgångspunkter. 
Enligt Öhrn (Einarsson 2003, s.25) råder det en brist inom forskning kring könsmönster. Hon anser att 
de studier som har genomförts har fokuserats på enskilda årskurser och har olika fokus i syfte. Det blir 
då svårt att dra en slutsats om könsmönster på grund av ålder.  
 
Hösten 2014 bestod lärarna i grundskolan av 76 % kvinnor (Hansson 2015). Trots detta anser vi att det 
svenska samhället har kommit en god bit på väg när det handlar om jämställdhet. Men vi vill påpeka 
att vi anser att det är något vi behöver arbeta aktivt för och det får inte glömmas bort. Det är en process 
som inte får stå stilla.  
 
Vårt syfte med uppsatsen är att forska vidare inom området för att möjligen väcka ämnet till liv hos 
andra forskare. En uppsats ensam kan inte säga så mycket men tillsammans med annan forskning inom 
ämnet kan slutsatser göras.  
 
Våra förhoppningar med denna forskning är att få se jämställda klassrum.  

1.1. Syfte och frågeställningar  
Syftet med det här arbetet är att undersöka talutrymmet och respons i klassrummet i fem klasser i 
årskurs 3 med ett genusperspektiv. 
 

Frågeställning: 
1. Är det någon skillnad i lärarens respons till pojkar och flickor? 
2. Är talutrymmet jämnfördelat mellan pojkar och flickor? 
3. Hur tar eleverna till sig talutrymmet?  

 
För att vi ska kunna besvara syftet kommer vi att observera fem lektioner i årskurs tre samt intervjua 
fem lärare för att vi ska få ett mer säkert resultat, då dessa två metoder kan säkra upp varandra. 

2. Bakgrund och tidigare 
forskning 

Här kommer vi att definiera viktiga begrepp för studien, till exempel genus, talutrymme och respons. 
Vi kommer dessutom granska läroplanen för grundskolan för att se vad de uttrycker om genus, samt 
ge en bakgrundsinformation och granska tidigare forskning om temat. 
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2.1. Viktiga begrepp för studien 
Genus 
Definitionen enligt Nationalencyklopedin (NE 2015) är: “[...] ett annat ord för människors sociala kön. 
Det sociala könet handlar om vad som anses vara typiskt manligt och kvinnligt”. Svaleryd (2003, s.29) 
beskriver ordet som “[...] samlande benämning i modern könsforskning och betecknar ett system som 
består av två motsatta och uteslutande kategorier vari mänskligheten placeras; man/manligt och 
kvinna/kvinnligt. Det vill säga att genus är något som vi socialiseras in i och har ingenting att göra 
med det biologiska kön vi är födda med. 
 
Kön 
Definitionen enligt Nationalencyklopedin (NE 2015): “kön, egenskap hos individ som beror på vilken 
typ av gameter och (könsceller) den producerar.”  
 
Talutrymme 
Vi definierar begreppet som det utrymme som eleverna eller läraren har i klassrummet för att uttrycka 
sig muntligt.  
 
Respons 
Enligt Nationalencyklopedin (Ne 2015) är ett beteendes reaktion på en viss stimulering. Inom detta 
arbete kan det då beskrivas som den stimulering som eleven får av läraren i samtal eller andra i 
klassrummet. 
 
Jämställdhet 
Definitionen på det är “Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet” (NE 2015). 
 
Tar ordet, får ordet, ber om ordet 
Vi definierar följande begrepp som: Tar ordet innebär att eleven pratar rätt ut i klassrummet. Ber om 
ordet innebär att eleven räcker upp handen och väntar på tilldelning. Får ordet innebär att läraren 
bestämmer vem som får ordet oavsett om eleven ber om det eller inte. 
 
En 
Vi har valt att använda ordet en istället för pronomenet man för att texten i uppsatsen ska bli mer 
jämlik. 

2.2. Skolans styrdokument  
Vid granskningen av skolans styrdokument (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet, 2011) har vi valt att titta på kapitlet “skolans värdegrund och uppdrag” (s.7) då vi anser 
att kapitlet är relevant för vår studie. 
 
Den svenska skolan vilar på en demokratisk grund och läraren har i uppgift att förmedla de 
grundläggande demokratiska värderingarna, bland annat jämställdhet. För att eleverna skall bli 
medvetna om det krävs det att en börjar redan i grundskolan. I läroplanen står det att läraren ska 
förmedla och lära ut en viss kunskap men det finns inga konkreta verktyg som berättar hur de ska gå 
tillväga, utan det är upp till varje lärare och skola (Lgr 2011).  
 
Citatet “Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på̊ grund av kön [...] ” (Lgr 2011, s.7) och 
”Genom rika möjligheter att samtala [...] ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera 
och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lgr 2011, s.9) är betydelsefulla för pedagogernas 
arbete, dels för att ingen elev ska avvisas att uttrycka sig på grund av sitt biologiska kön, dels att 
eleverna ska med skolans hjälp utveckla den kommunikativa förmågan. Men om inget talutrymme ges 
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till vissa elever finns risken att de inte utvecklar sin kommunikativa förmåga och risken att 
självkänslan minskar.  

 
“[...] jämställdhet mellan kvinnor och man [...] är de värden som skolan ska gestalta och förmedla” 
(Lgr 2011, s.7) för att eleverna ska få, enligt läroplanens riktlinjer gällande genus och jämställdhet, 
behöver lärarna förmedla det. Talutrymme och språklig feedback bör vara detsamma oavsett kön. 

2.3. Våra föreställningar om genus 
Wahlström (2003, ss.18-24) beskriver hur vi redan vid barns födsel behandlar flickor och pojkar olika. 
Förväntningarna på hur de olika könen bör vara utgör en stor orsak till detta. Enligt hennes 
erfarenheter förväntas pojkar vara mer tåliga och leker ofta hjältar. I och med det utvecklar de sin 
ledarförmåga. Flickor förväntas leka försiktigt och vara hjälpreda under leken. Med dessa färdigheter 
kan det falla sig naturligt att männen sedan hamnar på en ledarposition i sitt arbete, där karriär och 
prestationer hamnar i fokus. För kvinnorna blir det “naturligt” att arbeta med omsorg och empati och 
service är viktigt för dem (a.a.). 
 
Einarsson och Hultman (1984, s.14) skriver också om förväntningar på de två könen som styr våra 
beteenden. Mammor som ammar sina barn olika, föräldrar som tar i dem olika och de som har olika 
avstånd till barnen, allt beroende på kön. Könstillhörigheten tillhör vår personlighet och är en 
grundläggande egenskap. När barn förstår att de är flickor eller pojkar kan de börja värdera sig och sin 
egen grupp som består av samma biologiska könstillhörighet högre än den motsatta gruppen. 
Kohlberg- Ziegler (refererat i Einarsson & Hultman 1984, s.15) skriver att detta händer när barnet är 
ca tre till fem år. När barnet sedan börjar i skolan har det en tydlig bild av hur de olika könen bör bete 
sig. Flickor är ofta harmoniska med en stark självkontroll, medan pojkar förknippas med bråk, stök 
och en svag självkontroll (a.a., s.168). 

2.4. Språk och genus 
Kvinnor talar mer försiktigt, korrekt och artigt jämfört med männen som gör det i mindre utsträckning, 
detta enligt en undersökning av Lakoff (refererad i Sundgren 2010, s.22). En kvinna ska tala ”like a 
lady” för att ses som kvinnlig men samtidigt tas hon inte på allvar om hon talar på det sättet. Språk har 
med social struktur att göra (a.a.), till exempel talar kvinnor, som tidigare beskrivit, för att uppnå en 
högre status i samhället (Coates, refererad i Sundgren 2010, s.23).  
 
När lärare pratar med elever tenderar flickor att få ett mjukare röstläge och ett barnsligare och 
överbeskyddande språk av lärarna jämfört med pojkarna (Svaleryd 2003, s.21; Einarsson & Hultman 
1984, s.55).  
 
En undersökning som Einarsson och Hultman (1984, s.60) genomförde handlade om olika röstnyanser 
till könen i lågstadiet. 66 försökspersoner skulle lyssna till enskilda lärarrepliker och gissa om det som 
sades var till en pojke eller flicka. Resultatet blev att de fann ett samband mellan röst och kön. En 
grupp språkvetare skulle göra ett liknande test men de skulle bedöma om rösten var mjuk/fast eller 
ljus/mörk. Resultatet visade att läraren pratade med en mjuk röst till flickor och med en fast röst till 
pojkar. Röstbedömningen visade att läraren varierade sin röst på ett systematiskt sätt, flickorna fick en 
mjuk och/eller ljus röst medan pojkarna fick en fast och/eller mörk (Einarsson & Hultman 1984, s.60).  
 
Enligt Wahlström (2003) är röstläget som används till pojkar inte lika mjukt som till flickor samt en 
använder färre ord till pojkar. När den vuxna använder sig av både ljus och mörk röst ökar intresset 
hos barnet, förståelsen för det som sägs samt språkinlärningen underlättas (Einarsson & Hultman 
1984, ss.59-60). Men en bör undvika att använda dessa tilltalstonfall till eleverna då flickor riskerar att 
få känslan att de blir behandlade som småbarn, att de är oförståndiga eller att pojkarna är värda mer. 
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Pojkarna kan få känslan av att de är mognare än vad de egentligen är. Dock påpekar de att det inte 
finns tillräckligt med underlag för att dra slutsatser om hur eleverna själva uppfattar det (a.a.).  
 
Lärarna använder ordet “vi” till flickor men inte till pojkar till exempel “nu ska vi se var din bok är” 
vice versa “här är din bok” (Svaleryd, 2003). När pojkar pratar använder de ett språk där imperativa 
verb dominerar, till exempel: Spring! Hoppa (Svaleryd 2003, s.17)! Till skillnad från flickor som 
använder mycket adjektiv som beskriver känslor och omgivningen. 
 
I Forsberg (2002) kan vi se att pojkar får större talutrymme i klassrummet än vad flickor får. Pojkarna 
tar för sig av talutrymmet i en annan utsträckning än flickorna. Einarsson och Hultman (1984, s.82) tar 
upp undersökningen ”Skoledage 1-2” som även den visar på ett liknande resultat som Forsberg (2002). 
Resultatet visade att en lärare står för två tredjedelar av talutrymmet under en dag. Av resterande en 
tredjedel står pojkar för två tredjedelar medan flickor för en tredjedel. Det vill säga en niondel av det 
totala talutrymmet under en hel skoldag. I varje klass finns en liten grupp, cirka fyra till fem flickor 
och en pojke, som aldrig säger någonting under en skoldag.  

2.5. Lärarens ansvar 
Enligt Hedlin (2010) ska det finnas en genusmedvetenhet i lärarens undervisning. Med vad innebär det 
att ha genusmedvetenhet? 
 
Lärarna behöver förstå att de är delaktiga i ett arbete med genus, att det är de som har möjligheten att 
påverka eleverna (2003, s.42). Det finns olika definitioner av jämställdhet och genus och detta kan ses 
som ett hinder i arbetet. Därför behövs det kunskap och en gemensam plattform i arbetslaget. De 
behöver tillsammans komma överens om vilken definition som ska råda på skolan. Då läroplanen inte 
ger verktygen för hur elever skall lära sig behöver skolan arbeta fram det bästa tillvägagångssättet för 
att arbeta med eleverna (Svaleryd 2003).  
 
Lärarens uppgift är inte att ändra de båda könen, utan att få eleverna att förstå att det är de själva som 
bestämmer hur de vill vara i sin könsroll (Svaleryd 2003, s.63). Pedagogerna har som uppdrag, enligt 
läroplanen, att se till att motverka traditionella synsätt på de olika könen. Dessutom ska de arbeta för 
att utveckla elevers, oavsett kön, intressen och förmågor (Svaleryd 2003, s.44). Lärare har samma 
rättigheter och skyldigheter till båda könen (Wahlström 2003).  
 
Enligt Svaleryd (2003, s. 41) kan en del lärare inte se syftet att arbeta med genus då de anser att arbetet 
med elevens individuella arbete räcker. De menar att genom att fokusera på elevens portfolio gör att 
varje individ syns. Men utifrån de sociokulturella teorierna behöver eleverna få möjlighet att 
samarbete med varandra utifrån ett genusperspektiv då utveckling sker i samspel med andra (Säljö 
2000). Läraren har ett ansvar att bryta de traditionella könsmönster men samtidigt se till att flickorna 
inte används som ett ”hjälpmedel”, utan att pojke – flicka kan arbeta och utvecklas tillsammans 
(Wahlström 2003, s.23). 
 
Lärarens respons till pojkar och flickor ser olika ut på olika skolor men vanligtvis är pojkarna de som 
får majoriteten av responsen. Vad kan anledningen bero på? Wahlström (2003) menar att 
pedagoger/lärare kan se pojkar som ett problem och att deras behov behöver uppfyllas först. Om deras 
behov inte uppfylls först är lärarna osäkra på vad pojkarna kan hitta på under tiden de behöver vänta 
(Wahlström 2003, s.103). 

2.6. De båda könen i klassrummet 
I ett klassrum leker oftast pojkar med pojkar och flickor med flickor och vid fritt val av arbete väljer 
de inte att arbeta med någon av det motsatta könet (Svaleryd 2003, s.16). Båda könen har egna 
markeringar för att visa varandra hur en ska vara flicka eller pojke på rätt sätt. Det finns en osynlig syn 



5 

på lärdom i skolan där flickorna förväntas vara duktiga och flitiga medan pojkarna tillåts vara slarviga 
(Deja 2009, s.169).  
 
Att lära sig turtagning, visa hänsyn och vad hjälpsamhet innebär är nödvändiga behov som pojkar 
behöver lära sig för att kunna utvecklas till kompletta människor (Wahlström 2003, s.102). Detta är 
dock inget som Wahlström anser (2003, s.103) är nödvändigt för flickor att lära sig då de har fått 
utveckla dessa egenskaper på egen hand. De flesta flickor går ofta in i hjälprollen och ska se till att alla 
är nöjda. De agerar hjälpfröken när till exempel närvaron ska tas. Flickor inser relativt fort att de 
behöver behaga pojkarna innan de själva sätter sig i fokus (Wahlström 2003, s.103).  
 
Resultatet från en undersökning som Einarsson och Hultman (1984, ss.147, 170) utförde på 
Österskolan och Mellanskolan visade att inför en bild eller skrivuppgift var flickorna mer oroliga för 
att resultatet inte skulle bli bra medan pojkarna tävlade om att resultatet skulle bli fult. Vid 
redovisningar tog pojkarna uppmärksamheten när det var en grupp flickors tur vilket ledde till att 
ingen lyssnade på eleven som redovisade. När det var pojkarnas tur att redovisa ville de inte prata om 
sitt djur utan pratade om andra. Undersökningen visade även att pojkarna ofta tar ordet utan att ha bett 
om det eller att läraren ger ordet i ett tillrättavisande syfte.  
 
Det som har visat sig i Crolls studie (refererad i Einarsson 2003, s.24) är att pojkar får mer 
uppmärksamhet men det är inte alla pojkar i klassen. Utan det är några pojkar i varje klass och de som 
har inlärningssvårigheter eller andra svårigheter. I Tobias och Garnets forskningsstudie (refererad i 
Einarsson, s.23) visas inte heller där några generella skillnader. Utan talutrymmet varierade beroende 
på vilken aktivitet det var i klassrummet. Om lektionerna innehöll enklare uppgifter var det ingen 
skillnad men blev uppgifterna mer komplicerade var det pojkarna som fick mer hjälp än flickorna. Vid 
lärarledda lektioner fanns det en viss skillnad då det var pojkarna som bad om ordet. Vid eget arbete 
hjälpte läraren båda könen ungefär lika mycket. 
 
Av genomförda studier som var publicerade fram till 1986 gjorde Kelly (refererad i Einarsson 2003, 
ss.19, 21) en metaanalys. De övergripande resultaten var att flickorna underpresterade i interaktionen 
mellan lärare och elev. Samt att de deltog till 44 procent av de totala klassrumsinteraktionerna, oavsett 
om det var interaktion mellan elev och elev eller elev och lärare. Vid handuppräckning var 52 procent 
flickor men ändå var det pojkarna som dominerade i talutrymmet.  
 
Bergsmeds och Strandgren (2007) är två lärarstudenter som gick på lärarhögskolan i Stockholm. Deras 
syfte med arbetet var att ta reda på vilket sätt pedagogerna använder för att fördela talutrymmet och 
om flickor och pojkar får lika stort talutrymme. Deras metoder var observationer av lektionerna samt 
intervjuer med lärarna. 
 
Utifrån observationerna går det att läsa att fem av sex pedagoger gav pojkarna mer uppmärksamhet 
jämfört med flickorna och vid samtal med respektive kön hade de ett mildare tonfall mot flickorna 
(Bergsmeds & Strandgren 2007, s.26). Elevernas tillvägagångssätt för att få ordet var att räcka upp 
handen. Det som skiljde sig åt mellan könen var att pojkarna ledsnade på att räcka upp handen och tog 
ordet istället. Medan flickorna fortsatte att räcka upp handen (Bergsmeds & Strandgren 2007, s.28). 
 
Utifrån intervjuerna ansåg lärarna sig ha ett genusmedvetande. Fyra pedagoger gav olika uppgifter till 
flickorna och pojkarna med syftet att de båda könen får möjlighet att ”glänsa”. De arbetade ofta med 
pojk- och flickgrupper eftersom då fick respektive grupp lärarens uppmärksamhet och detta var ett 
genusperspektiv enligt dessa pedagoger. Slutsatsen av deras studie visar att lärarna säger att de arbetar 
med ett genusperspektiv men de når inte hela vägen fram då deras omedvetna syn på könsskillnaden 
styr deras undermedvetna (Bergsmeds & Strandgren 2007).  
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3. Metod 
Med hjälp av en metod kan den förflytta oss från ett problem till en lösning (Ahrne & Svensson 2015 
s.17). För att vi ska kunna ta reda på vårt syfte och svara på frågeställningarna kommer vi använda oss 
av kvalitativa metoder såsom observationer och intervjuer som sedan analyseras.  
En del menar att en kvalitativ metod kan ibland gå in på djupet av någonting. En kvalitativ 
undersökning har oftast information med ord, som t.ex. intervjuer (Hjerm & Lindgren 2010, ss.21, 83). 
På detta grundar sig valet i att använda en kvalitativ intervju samt kvalitativa observationer. 
Den kvalitativa metoden används mycket i lärarutbildningen. Det blir ofta ett intressant resultat och 
kan ge kunskap som blir användbar i läraryrket. Kvalitativ intervju tillsammans med kvalitativa 
observationer ger den information man oftast söker (Johansson & Svedner 2010, s.34). 
 
Enligt Hjerm och Lindgren (2010) samt Ahrne och Svensson (2015) är intervjuer den vanligaste 
forskningsmetoden bland studenter och forskare. I en kvalitativ intervju är frågorna bestämda först. 
Beroende på vad läraren svarar kan vi forma nya följdfrågor (Johansson & Svedner 2010, ss.35-36). 
Vår intervju bygger på sju bearbetade frågor som används som en fast utgångspunkt. Syftet till vårt val 
är att vi vill att lärarna ska kunna prata på om det som ligger nära. När man använder kvalitativa 
intervjuer som metod är det bra att spela in på band därför har vi valt att använda en diktafon i 
kombination med att anteckna. 
 
Inför klassrumsobservationerna har vi förberett ett strukturerat observationsschema. Johansson och 
Svedner (2010, ss.46, 51) kallar vår form av observation för “critical incidents”. Den metoden är 
användbar när en ska observera något som förekommer ofta. I vårt fall blir det vem som får ordet och 
på vilket sätt eleven får ordet. Valet av metoden observationer grundar sig i att den kan vara den mest 
givande metoden om en undersöker undervisningsprocess eller beteende.  

3.1. Urval 
Vi har valt att observera årskurs 3 då vi tänker oss att eleverna har ett utvecklat kommunikationssätt 
och en identitet. De vet sin plats i klassen och de gemensamma reglerna. Vi anser att det kan bli svårt 
att observera lägre årskurser då de inte har utvecklat ovanstående färdigheter. 
 
Vi har kontaktat skolor som vi har en kontakt med men även okända skolor då vi anser att det inte går 
att räkna med att alla tackar ja.  
 
Här nedan följen en kort beskrivning av klass samt kurslärare: 
 
Klass A:  
Det är 17 elever i klassen varav 7 elever är flickor och 10 elever är pojkar. Vid vårt besök var det full 
klassuppsättning. 
Lärare A: Hen är 47 år, född i Sverige och har svenska som modersmål. Hen är utbildad till 
grundskolelärare åk F-6, fritidspedagog samt har en gruppledarutbildning för Stockholm stad. Hen har 
arbetat sedan 1989 i helintegrerade skolor och som arbetslagledare, verksam i 
skolgrupp/ledningsgrupper. Arbetat i tre kommuner i Sverige, låg-och mellanstadiet.  
 
Klass B:  
Det är 26 elever i klassen varav 9 elever är flickor och 17 elever är pojkar. Vid vårt besök var det 25 
elever, 9 elever var flickor och 16 elever var pojkar. 
Lärare B: Hen är 38 år, född i Sverige och har svenska som modersmål. Hen är utbildad 
grundskolelärare 1-7 samt i matematik och i de naturorienterande ämnena. Hens erfarenheter inom 
pedagogisk verksamhet är ett års vikariat som klasslärare i årskurs 4-5, två år som klasslärare årskurs 
1-3 samt åtta år som förskolelärare.  
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Klass C:  
Det är 28 elever i klassen varav 16 elever är flickor och 12 elever är pojkar. Vid vårt besök var det full 
klassuppsättning. 
Lärare C: Hen är 33 år, född i Sverige och har svenska som modersmål. Hen har gått en fyraårig 
lärarutbildning på Stockholms Universitet. Hen tog examen 2013 och har sedan dess arbetat som 
lärare i tre år i samma klass. Före utbildningen arbetade hen utomlands som engelskalärare i yngre 
åldrar. 
 
Klass D:  
Det är 25 elever i klassen varav 11 stycken är flickor och 14 stycken är pojkar. Vid vårt besök var det 
23 elever närvarande, 12 elever var pojkar och 11 elever var flickor. 
Lärare D: Hen är 32 år, född i Ungern och har ungerska som modersmål. Hen har gått en 
lärarutbildning med inriktning F-3 i Ungern och en kompletterande utbildning inom svenskämnet och 
hur det svenska systemet fungerar när hen flyttade till Sverige. Hen har varit anställd lärare mot 
fritidshemmet sedan 2011 och har arbetat som lärare sedan 2014. 
 
Klass E:  
Det är 26 elever i kassen varav 13 stycken är flickor och 13 stycken är pojkar. Vid vårt besök var det 
24 elever närvarande, 12 elever var flickor och 12 elever var pojkar. 
Lärare E: Hen är 50 år, född i Sverige och har svenska som modersmål. Hen tog examen 2012 efter att 
ha gått på Stockholms universitets lärarutbildning med inriktning 1-6. Hen har tre års erfarenhet och är 
behörig lärare i svenska, svenska som andraspråk samt bild. Det är endast dessa ämnen hen undervisar 
i. Hen har inte arbetat med barn tidigare. 

3.2. Material 
Vi använder oss av en diktafon under både intervjuerna och observationerna, samt två 
observationsscheman som går att finna under bilaga tre.  
 
De intervjufrågor vi ställer till lärarna är: 

1. Hur definierar du ordet jämställhet? 
2. Hur arbetar du med jämställhet i klassen? 
3. När det kommer till talutrymme, hur tänker/gör du då? Är det någon metod du använder för att 

få till ett jämt talutrymme? (Handuppräckning, turordning eller annan metod som 
glasspinnar*)  

4. Ger du dina elever respons? Ger du olika respons till flickor/pojkar?  
5. Vad kan det finnas för anledningar till att ge olika respons till flickor/pojkar. Är det något du 

reflekterar över eller sker det per automatik? 
6. Vilka elever kräver mest uppmärksamhet 
7. Vad är din tanke bakom klassrumsplaceringen? 

3.3. Genomförande 
Idén till vårt arbete skapades när vi var på en föreläsning inför uppsatsskrivandet. Vi ville ta reda på 
hur talutrymmet och responsen i årskurs tre såg ut utifrån ett genusperspektiv. För att ta reda på detta 
började vi fundera på metoder för att kunna ge oss så mycket som möjligt. Vi kom fram till att en 
kvalitativ intervju i kombination med kvalitativa observationer skulle ge ett säkert och intressant 
resultat. Efter att vår handledare godkände idén började vi kontakta skolor. Till vår förvåning var det 
inte många skolor som ville ta emot oss. Av femton skolor som vi kontaktade var det tre skolor som 
tackade nej, sju stycken svarade aldrig och det var fem som tackade ja. 

                                                        
* Glasspinnar: en vanlig metod som kommer från John Hattie som används av många lärare 
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När vi hade slagit fast vid vilka skolor vi skulle besöka, skapade vi ett brev som lärarna kunde skicka 
ut för föräldrarnas godkännande. Datum bestämdes för besöken och vi skickade ut frågor om lärarnas 
utbildningsbakgrund. Valet grundade sig i att intervjudelen skulle få bestå av relevanta frågor för vår 
studie. Våra intervjufrågor och mallar inför observationerna skapades som sedan vår handledare 
godkände. För att vi ville få en sådan bra ljudupptagning som möjligt besökte vi mediaverkstan på 
Stockholms universitet och lånade en diktafon. 
 
Vi valde att inte berätta för ingående vad syftet med undersökningen var, eftersom vi ville få en mer 
rättvis bedömning. All information gavs sedan ut i slutet av intervjun. 
 
Vid besöken blev vi presenterade inför klassen och de fick förklarat för sig att vi endast var där i 
observationssyfte. När lektionen sattes igång satte vi igång diktafonen och vi tog varsitt 
observationsschema och satte igång. Inspelningarna varade i 20 minuter och efter lektionens slut hade 
vi intervju med läraren. Även där sattes diktafonen igång och intervjun pågick i cirka 15 minuter. Det 
tog sammanlagt fyra arbetsdagar för våra studiebesök. 

3.4. Bearbetning av material och analysmetoder 
När all data var insamlat började vi att bearbeta materialet. Först och främst transkriberade vi 
materialet, för att sedan grovsortera in i kategorier för att skapa en ordning. Kategorierna 
sammanställdes sedan i tabeller för att resultatet skulle bli tydligt för läsaren. Sedan sammanställdes 
svaren från intervjufrågorna i en passande och lättläst mall. 
 
Vi transkriberade det insamlade materialet från observationerna för att få ett analysbart material 
(Hjerm & Lindgren 2010, s.84). Vi har sorterat datamaterialet grovt (kodat) in i kategorierna röstläge, 
sju responskategorier, talutrymmet och hur eleverna kommer till ordet. Efter grovsortering har vi 
tematiserat genom att sammanställa materialet i fyra olika diagram. Enligt Hjerm och Lindgren (2010, 
s.88) innebär det att data ordnas mer noggrant. Diagrammen innehåller lärarens tonfall utifrån röstläge, 
responsen uppdelade i sju olika kategorier beroende på hur den ges, vanligaste orden till respektive 
kön vid respons samt hur eleverna kommer till tals. Dessa diagram blir en grund för våra senare 
slutsatser. 
 
Vid bearbetning av intervjufrågorna gick vi tillväga på samma sätt som vid observationerna. Det som 
skiljer sig åt är vid tematiseringen då vi sammanfattade varje lärares svar, valde ut ett relevant citat 
samt urskilde likheter och skillnader utifrån svaren. Lärarintervjuerna är ett kompletterande material 
till diagrammens resultat. Till exempel lärarnas syn på att ge respons till eleverna. 

3.5. Reliabilitet och validitet 
Enligt Hjerm och Lindgren (2010, s.31) innebär validitet hur bra vi mäter det vi har i åtanke att ta reda 
på. Det kan också vara samband mellan teori och operationell definition.  
 
Vi anser att validiteten i vår undersökning är relativt hög då vi har undersökt det som var vårt syfte. 
Dessutom valde vi att inte informera lärarna om syftet för att det skulle bli en rättvis bedömning. Men 
vi är även medvetna om att det finns faktorer utifrån som kan ha rubbat validiteten, då det kan ha 
påverkat undersökningens resultat.  
 
Reliabilitet avgör kvalitén av våra undersökningar (Hjerm & Lindgren 2010, s.31). Vi försökte att 
välja flera skolor för att få ett trovärdigt resultat. Vi använde oss två olika metoder för att de skulle 
säkra upp varandra. Materialet har samlats in på samma sätt vid varje studiebesök, det vill säga med 
diktafon samt papper och penna. Detta grundar sig i att ingen information ska missas. Vår intervju 
bestod av allmänna och personliga frågor. Syftet med de allmänna frågorna var att lärarna skulle sig 
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känna sig bekväma och våga prata mer öppet. Vi lät lärarna bestämma var intervjuerna skulle 
genomföras då vi anser att det kan öka trygghetskänslan hos dem. 
 
Vi är även här medvetna om att vissa faktorer har spelats in så att kvalitén på undersökningen inte är 
helt säker. Då vi endast har observerat en lektion är det svårt för oss att avgöra lärarens roll. Vi anser 
att en lärares agerande varierar beroende på “dagsformen” och hade helst velat observera tre till fyra 
lektioner hos samma lärare.  
 
Resultatet som handlar om lärarens tonfall går att diskutera eftersom vi inte vet hur lärarens mörka 
respektive ljusa röst låter. Utan vi har mätt efter våra egna antaganden. Vi kan inte vara helt säkra på 
att lärarna har varit ärliga när de har svarat. En lärare “kom på” vårt syfte innan intervjun startade.  
 
En annan faktor som kan ha spelat in är att vissa av lärarna blev avbrutna av kollegor som kom in för 
att ställa frågor till dem. Lärarna kan ha tolkat intervjufrågorna olika men vi har gett utrymme för 
tolkningar då vi inte velat avslöja syftet. Trots detta uppfattade de frågorna likvärdigt.  

3.6. Etiska aspekter 
Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2011) etiska principer genom att: 
 

• Arbetet har ett tydligt syfte som följer en röd tråd genom hela texten. 
• Kritisk granskning av analysmaterialet. Till exempel tar vi hänsyn till att lärarens agerande 

inte är densamma vid varje lektion.  
• Alla berörda parter (målsmän och lärare) är informerade om inspelning och har samtyckt.  
• Vår observationsstudie är öppen då inblandade parter är medvetna om att forskning pågår men 

samtidigt har vi dolda observationer då vårt syfte presenteras i efterhand. 
• Anonymisering genom att lärarna och klasserna får fingerade namn för att läsaren ska kunna 

hålla isär dem. De inblandades namn är inte relevant för studien och att inblandade parter ska 
känna sig obekväma under observationen. Inspelningen är till för att underlätta analyseringen.  

• Vi använder oss inte av plagiat då vi respekterar författarnas arbete som de har lagt ner samt 
att vi anser att plagiat inte leder till vår egen utveckling inom uppsatsskrivandet (a.a.). 

4. Resultat 

4.1. Resultat av frågeställning 1: Är det någon 
skillnad i lärarens respons till pojkar och 
flickor? 

 

Olika typer av respons 

I följande diagram kan avläsas vilken typ av respons eleverna i de fem olika skolorna fick. 



10 

 
 

 
 

 
 

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Skola A: 22 pojkar och 5 flickor 

Pojkar	

Flickor	

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Skola B: 16 pojkar och 4 flickor 

Pojkar	

Flickor	

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Skola C: 11 pojkar och 17 flickor 

Pojkar	

Flickor	



11 

 
 

 
 

Sammanfattning av lärarens respons i olika kategorier 

I följande diagram kan det avläsas att av totalt 86 responser till pojkarna är 29 konkreta svar. Av totalt 
60 responser till flickor är 19 konkreta svar.  Det tyder på att konkreta svar är den vanligaste responsen 
i alla fem skolor till de båda könen. 
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Lärarens tonfall 
I följande diagram kan avläsas om lärarens tonfall har varit mörk eller ljus i responsen till respektive 
kön.  
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Sammanfattning av lärarens tonfall i responsen 

Av totalt 134 responser har vi totalt 40 ljusa tonfall och 92 mörka tonfall. Pojkarna toppar med 54 av 
92 i de mörka tonfallen medan det är jämt fördelat i de ljusa tonfallen. 

 

4.2. Resultat av frågeställning 2: Är talutrymmet 
jämnfördelat mellan pojkar och flickor? 

I följande diagram kan avläsas hur talutrymmet var fördelat under de 20 minuter som vi observerade 
av en lektion. 
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Sammanfattning av talutrymmet 

Totalt i alla fem klasser var det 149 elever som pratade varav 75 pojkar och 74 flickor. 
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4.3. Resultat av frågeställning 3: Hur tar eleverna 
till sig talutrymmet? 

I följande diagram kan avläsas hur eleverna har kommit tals. 
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Sammanfattning av hur eleverna tar talutrymmet: 

Av totalt 149 elever i alla fem klasser som pratade var det vanligast att pojkarna tog ordet (34 stycken) 
medan flickorna bad om ordet (51 stycken). När det kommer till att få ordet var det relativt jämt 
mellan pojkarna och flickorna. 

4.4. Resultat av intervjufrågor 

4.4.1. Fråga ett: Hur definierar du ordet jämställdhet? 
Lärare A 
Lärare A svarar på första frågan med att säga:  
“Ge rika möjligheter för alla att lyckas oavsett om man är pojke eller flicka”. Under intervjun gav 
Lärare A intryck av att brinna för detta ämne, men uttryckte också att hen såg det som ett väldigt stort 
område. Därav hade hen svårt att endast på några få ord specificera sig i frågan. 
 
Lärare B 
Lärare B svarar på första frågan med att säga: 
”För mig handlar det mest om att man ska ha lika möjligheter och inte bli begränsad för vem man är”. 
Även Lärare B ansåg att det var en stor fråga att börja med men frågan var inte främmande då klassen 
har arbetat mycket med detta. Hen påpekade även att jämställdhet är en punkt i likabehandlingsplanen, 
vilket visar på att ämnet inte är främmande. 
 
Lärare C 
Lärare C svarar på första frågan med att säga: 
”Äh, alltså första tanken blir ju mellan kvinnor och män, [man skulle kunna] tänka i klassen är det ju 
också allas olika förutsättningar”. Lärare C pratar om att alla barn ska ha lika rättigheter, det spelar 
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ingen roll om en sticker ut eller inte är med på banan. Alla måste få svara och få prova sig fram. Det 
går inte att ge svaret till den som en tror kommer kunna svara utan alla ska få chansen. 
 
Lärare D 
Lärare D svarar på första frågan med att säga: 
“Jag bemöter alla likvärdigt”. Vi upplever att lärare D försöker få alla elever vara delaktiga under 
skoldagen oavsett behov. 
 
Lärare E 
Lärare E svarar på första frågan med att säga: 
“Ordet jämställdhet att alla har lika möjligheter, iallafall i klassrumssituation, att man ska göra sin röst 
hörd oavsett om man är pojke eller flicka”. I undervisningssyfte tänker Lärare E kring att talutrymmet 
ska vara jämnfördelat mellan pojkar och flickor samt för dem som räcker upp/räcker inte upp handen.  
 

4.4.2. Sammanfattning fråga ett 
Frågan fick samtliga lärare att tänka till och de svar vi fick innehöll ungefär samma budskap. Lärarna 
ansåg att de elever som är i behov av speciellt stöd ska få det, att en inte ska ge svaren till eleverna 
som en tror klarar av svaret. Undervisningen ska vara jämt fördelad oavsett till kön och deras 
personlighet. En lärare var ”förundrande” att en del lärare frågar flickor om de ska sätta sig och pärla 
medan pojkar inte får den frågan men en annan lärare tror att den generationen som nu går i skolan kan 
ändra det här synsättet på genus. 
 

4.4.3. Fråga två: Hur arbetar du med jämställdhet i klassrummet? 

Lärare A 
Lärare A svarar på andra frågan med att säga: 
 ”Sådär förstärkning att lyfta fram, vad stark du är till tjejer eller pojkar som är försiktiga. Eller gullig, 
liksom det här mjuka softa försöker jag använda på de som är tuffa i sin attityd oavsett om det är tjej 
eller kille”. Lärare A arbetar mycket med förstärkningar i klassrummet och anser sig vara medveten 
om att ha ett jämt fördelat talutrymme. Hen brukar lägga in “traditionella” aktivitet i undervisningen 
till exempel pyssel eller sy för att föda intresset hos de båda könen. Kring lucia brukar de diskutera att 
både pojkar och flickor kan vara lucia. 
 
Lärare B 
Lärare B svarar på andra frågan med att säga: 
”Ja, vi har faktiskt ganska nyligen avslutat ett arbete kring det där. Där vi tog upp och diskuterade att 
man redan från liten, ung ålder delas in i kön”. Lärare B har arbetat med klassen på olika sätt. 
Exempelvis låtit eleverna tittat på H&M’s hemsida på barnkläder för två-åringar. Där eleverna 
uppmärksammade de stora skillnaderna som fanns. För flickor fanns det gulliga tröjor medan för 
pojkarna fanns det tuffare tröjor med tryck på, t.ex. cool kids. Hen påpekade att eleverna hade bra 
tankar kring genusarbetet och kring elevernas positiva respons. Samt ser positivt på att det finns 
tidigare kunskaper. Hen blev förvånad att eleverna i tidig ålder reflekterar kring genus.  
 
Lärare C 
Lärare C svarar på andra frågan med att säga: 
”Om man tänker det manliga och kvinnliga så pratar vi ganska mycket om det”. Lärare C menar att 
eleverna är medvetna om området då de flesta av dem har välutbildade föräldrar och har det bra ställt 
socioekonomiskt. Eleverna använder självmant ordet hen. Det är svårt att komma ifrån bilden över 
genus uppdelningen som finns bland både unga och gamla. Hen ger ett exempel på arbetsfördelningen 
i skolan där 95 procent av lärarna på lågstadiet är kvinnor. Medan de flesta männen som arbetar på 
skolan är fritidspersonal, som hen beskriver som “sköna” och spelar fotboll med eleverna. Medan 
lärarna ser stränga ut och får rollen som deras mamma. 
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Lärare D 
Lärare D svarar på andra frågan med att säga: 
“Då är det så klart att jag går efter elevernas kunskap och elevernas behov”. Lärare D påpekar att en 
inte får glömma de elever som behöver en utmaning, vilket är lätt hänt då de svaga eleverna tar mer 
uppmärksamhet.  
 
Lärare E 
Lärare E svarar på andra frågan med att säga: 
“Ja jobbar att jag tänker när jag väljer litteratur till exempel, så kan jag jobba väldigt mycket med att 
bryta den där normen, eller normen, vad är normalitet?” Lärare E funderar kring vem som bestämmer 
vad som är normalt och inte. Det finns i vår skolvärld väldigt mycket. Just nu arbetar klassen med 
boken “Kalle och klänningen” där hen försöker lyfta ämnet utifrån textsamtal, att inte flickor ska vara 
på ett visst sätt och pojkar på ett annat.  
 

4.4.4. Sammanfattning fråga två 
Lärarna arbetar/har arbetat genom samtal, förstärkningar och genusarbete. Utifrån litteratur kan en 
lyfta och diskutera hur karaktärerna i litteraturen framställs, varför ska pojkar och tjejer vara på ett 
visst sätt? Efter ett arbete med genus blev en lärare förvånad över att eleverna redan hade reflekterat 
över skillnader mellan tjejer och killar. 
 

4.4.5. Fråga tre: När det kommer till talutrymmet, hur tänker/gör du 
då? Är det någon metod du använder för att få till ett jämt 
talutrymme? (Handuppräckning, turordning eller annan metod 
som glasspinnar) 

Lärare A 
Lärare A svarar på tredje frågan med att säga: 
“För då blir det en utsatthet och det kan jag inte göra. Men generellt försöker jag använda dem”. Som 
metoder använder Lärare A handuppräckning och glasspinnar. Glasspinnarnas syfte är att det ska bli 
en spridning över hela klassen. Men hen vill påpeka, precis som under vår observations lektion, att 
vissa ämnen inte passar för glasspinnarna. Då det kan vara något som kan göra eleverna obekväma. 
Eleverna är medvetna om metoden som hen använder och har uppmärksammat att varannan tjej och 
varannan kille har dragits. Istället för att läraren ska stå och leta så att det ska bli jämt har de på eget 
initiativ gjort en gräns i burken. Hen ser det som positivt då eleverna visar på kunskap att de behöver 
dela på talutrymmet. 
 
Lärare B 
Lärare B svarar på tredje frågan med att säga: 
”Försöker ge ett delat talutrymme men det är lite svårt för det är dubbelt så många killar som tjejer i 
klassen”. Lärare B försöker se till att engagera alla elever oavsett om de räcker upp handen eller inte. 
Om en elev har sagt något försöker hen vända sig till de som inte har sagt något och frågar om de har 
någon åsikt om det som nyligen sagts.  
 
Lärare C 
Lärare C svarar på tredje frågan med att säga: 
”Jag gör inte varannan kille/tjej om inte alls händer är i luften, då kan man göra de, annars försöker jag 
ha lite koll på vilka händer som är i luften, annars brukar jag bara växla från sida till sida”. Det finns 
elever i klassen som alltid kan svaret och de får då stå tillbaka säger Lärare C. Men vid samtal som 
handlar om ett nytt ämne låter hen de elever som har kunskap få svara. Det är en annan typ av 
jämställhet och handlar mer om olika förutsättningar samt att ge alla samma chans. Hen brukar se till 
att alla elever har svarat på något under hela dagen. 
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Lärare D 
Lärare D svarar på tredje frågan med att säga: 
“Jag tänker inte men det sker, utan att jag tänker försöker jag välja lika många pojkar och flickor”. 
Lärare D använder glasspinnar och handuppräckning som metoder. 
 
Lärare E 
Lärare E svarar på tredje frågan med att säga: 
“Det är de här lapparna och pinnarna, mycket sådant, John Hatti, mest för att då blir de delaktiga.”. 
Lärare E ser glasspinnarna som ett uppstart till en diskussion i vissa frågor för att göra alla delaktiga. 
Det övergår sedan i handuppräckning då eleverna blir ivriga att prata. Hen drar glasspinnarna 
slumpvis. 
 

4.4.6. Sammanfattning fråga tre 
De metoder som de fem lärarna använder är mestadels handuppräckning och glasspinnar. Fördelarna 
de ansåg med glasspinnar är att det blir en spridning över hela klassen men att eleverna behöver få 
veta när läraren ska använda dem. Lärarna menar att om en bara drar ett namn utan förvarning blir 
eleverna utsatta att behöva svara utan att vara förberedd, vilket är orättvist. I lägen där eleverna blir 
engagerade och vill vara med och diskutera kan det vara lätt att glömma bort glasspinnarna. 
 
Två av lärarna använder glasspinnarna på olika sätt. Ena av dem säger namnet oavsett om det blivit tre 
tjejer på raden. Hen menar att syftet med glasspinnarna försvinner om en drar ett namn och inte 
använder det på grund av att det varit samma kön ett tag. Ibland lägger hen tillbaka namnen då 
eleverna inte ska få känslan att de har svarat och nu kan de slappna av. 
Den andra läraren, vars elever har gjort en linje i burken till glasspinnarna, har märkt att hen tar 
varannan tjej och varannan kille. Hen menar att det är ett signifikativt tecken på att eleverna har 
förstått att de behöver dela på talutrymmet. 
 

4.4.7. Fråga fyra: Ger du dina elever respons? Ger du olika respons till 
flickor respektive pojkar? 

Lärare A 
Lärare A svarar på fjärde frågan med att säga: 
“Jag är ganska medveten om att jag ger. Fortfarande det här värdegrundstänket, det individen 
behöver”. Lärare A anser sig själv att ge respons där personligheten förstärks och könet spelar ingen 
roll. Försiktiga elever kan behöva en starkare feedback.  
 
Lärare B 
Lärare B svarar på fjärde frågan med att säga: “Jag vill tro att jag inte gör det, det kanske jag gör, jag 
vet inte om ni såg något?” Lärare B ger respons till eleverna, men när det kommer till att ge olika 
respons för pojkar och flickor är det ingenting som hen går runt och tänker på hela tiden. Men när det 
lyfts upp så tänker hen på det lite extra. Hen är för övrigt väldigt insatt i genusfrågor och har mycket 
erfarenhet inom området.  
 
Lärare C 
Lärare C svarar på fjärde frågan med att säga: 
“Men tonläge, det är sådant som jag behöver höra från er nu”. Lärare C talar om respons på olika sätt. 
Till exempel med skolarbetet blir det en standard respons där eleverna kan få en stjärna eller en 
kommentar över något som hen har lagt fokus på. Vid tillsägelser är hen olika hård mot olika elever 
men hen tror inte det har att göra med pojkar eller flickor. Det finns både pojkar och flickor som kan 
vara känsliga/inte känsliga. Hen säger att flickorna och pojkarna är väldigt nära varandra i klassen och 
upplever att den här generationen är mer modern. Då hen kan se pojkar som är gulliga mot varandra 
och kan gråta.  
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Lärare D 
Lärare D svarar på fjärde frågan med att säga: 
“De är elever inte tjejer eller pojkar”. Lärare D ger alltid respons och responsen är densamma till 
pojkar och flickor. 
 
Lärare E 
Lärare E svarar på fjärde frågan med att säga: 
“Nej jag ger likadan respons”. Lärare E ger likadan respons till eleverna vid skolarbeten. När det 
handlar om spontant respons tror hen att det kan ges olika respons till pojkar respektive flickor men 
tror att det handlar om den mänskliga faktorn, att en inte hinner tänka till.  
 

4.4.8. Sammanfattning fråga fyra 

Lärarna ger olika typer av respons där några ger en standardrespons på olika skolarbeten och en annan 
försöker bygga vidare på svaren. Många av lärarna verkar ha ett tänk att eleverna bemöts efter 
personlighet och inte kön. 
 

4.4.9. Fråga fem: Vad kan det finnas för anledningar till att ge olika 
respons till flickor/pojkar? Är det något du reflekterar över eller 
sker det per automatik? 

Lärare A 
Lärare anser att anledning kan vara att eleverna är olika individer och det behöver finnas en dynamik i 
gruppen.  
 
Lärare B 
Lärare B svarar på femte frågan med att säga: 
“Konstigt om man inte gör det i privatlivet så går man in och gör det i sin yrkesroll”. Lärare B kan 
tänka sig att den enda förklaringen är att en är inne i det tänket och fostrad på det sättet. En bemöter 
troligtvis flickor och pojkar på olika moment.  
 
Lärare C 
Vid analysen av materialet hade vi svårt att urskilja ett svar på denna fråga. Men vi tror oss veta att 
Lärare C ansåg att det var svårt att se några olika anledningar. 
 
Lärare D 
Lärare D svarar på femte frågan med att säga: 
“Om det skulle hända så då kan man tänka lite så att tjejer är mer känsliga och pojkar är mer tuffa och 
kan ta med kritik”. Efter att lärare D har uttryckt ovanstående citat poängterar hen att de uttrycka 
egenskaperna om pojkar och flickor inte är sanna. Hen har svårt att se att en ger olika respons. 
 
Lärare E 
Lärare E svarar på femte frågan med att säga: 
“Jag vet inte, jag tror att det ligger genetiskt. Jag tror att det sitter i väggarna”. Lärare E ser det som ett 
mönster som förhoppningsvis om några generationer kommer vara borta. Hen kommenterar aldrig 
kläder till exempel vilka fina byxor.  
 

4.4.10. Sammanfattning fråga fem 

Vid kodning av materialet hade vi det svårt att urskilja lärarnas svar på denna fråga. Men en anledning 
som de flesta av lärarna antydde var att det kan ligga genetiskt och att en ger respons efter individen. 
Det är något som lärarna bär med sig från sin egen uppväxt. 
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4.4.11. Fråga sex: Vilka elever kräver mest uppmärksamhet? 
Lärare A 
Lärare A svarar på sjätte frågan med att säga: 
“Jag tycker generellt att de som utmärker sig i gruppen är de som är självsvaga.” För att kunna göra en 
sådan bedömning anser lärare A att det bör vara samma uppsättning flickor och pojkar i klassen. Hen 
tycker att något fler pojkar syns och hörs mer i klassen. 
 
Lärare B 
Lärare B svarar på sjätte frågan med att säga: 
“Det är dem som är högljudda och har svårt med koncentrationen”. Lärare B säger att situationen 
tyvärr är ganska klassisk. De elever som är lite utåtagerande tar mer plats medan de som sitter tyst och 
lyssnar hamnar i skymundan. Men hen är väl medveten och försöker lyfta dessa elever vid andra 
tillfällen. 
 
Lärare C 
Lärare C svarar på sjätte frågan med att säga: 
“Det här klassiska; killarna är mer explosiva”. Lärare C upplever att det är killarna som tar mest plats, 
men dock inte alla i klassen utan en specifik grupp som av olika orsaker behöver mycket hjälp. Hen 
uttrycker sig med följande citat. 
 
Lärare D 
Lärare D svarar på sjätte frågan med att säga, och syftar på den grupp flickor som tar den största 
uppmärksamheten i klassen: 
“De har starka personligheter och de kräver jätte mycket”. 
 
Lärare E 
Lärare E svarar på sjätte frågan med att säga: 
“Jag behöver vara ganska fyrkantig”. De elever som tar mest uppmärksamhet är en grupp som är 
blandad med både pojkar och flickor. Lärare E ger inte gruppen så mycket fria ramar, om det skulle 
hända vet hen vad hennes roll är. 
 

4.4.12. Sammanfattning fråga sex 
Resultatet visar att det är väldigt blandat mellan könen som tar uppmärksamhet. Men de elever som 
kräver extra uppmärksamhet är ofta de som är i behov av extra stöd. 
 

4.4.13. Fråga sju: Hur tänker du kring klassrumsplaceringen? 
Lärare A 
Lärare A svarar på sjunde frågan med att säga: 
“Jag är inte för varannan tjej varannan kille”. Eleverna är placerade i en hästsko för att de ska kunna 
berika varandra i diskussioner. Eleverna är placerade utifrån deras olika behov varav fyra är placerade 
med ansiktet mot henne då de behöver särskilt stöd eller uppmärksamhet.  
 
Lärare B 
Lärare B svarar på sjunde frågan med att säga: 
“Jag försöker att inte straffa någon med en lugn tjej, att sitta bredvid någon som är stökig”. Tidigare 
satt eleverna i sex grupper med fyra till fem elever i varje men det fungerade inte med arbetsron. Nu 
sitter de i par “skolvis” vilket hen anser fungerar mycket bättre. Vid placering tänker Lärare B att 
personligheten ska matcha.  
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Lärare C 
Lärare C svarar på sjunde frågan med att säga: 
“För jag har jättemycket tjejer som älskar att snacka”. Eleverna är placerade “skolvis” med tre eller 
fyra vid varje bänkgrupp. De elever som har olika svårigheter till exempel dålig syn eller behov av 
extra hjälp är placerade på den främre raden. Men Lärare C vill att alla ska sitta bredvid någon som de 
kan få intellektuellt utbyte av och som de inte är jätte bra kompis med. Med det menar hen att många 
tror att en tjej kan ta ner en kille i snacket men det gör de inte alls. 
 
Lärare D 
Lärare D svarar på sjunde frågan med att säga: 
“Nu har vi kört olika kön, och det går mycket bättre”. Eleverna är placerade “skolvis”, två eller tre i en 
bänkgrupp. De längst fram sitter där då de har olika svårigheter till exempel dålig syn eller i behov av 
extra hjälp. Lärare D berättar att de tidigare har haft samma kön placerade bredvid varandra. Men det 
har inte gått så bra därför vill hen blanda dem. 
 
Lärare E 
Lärare E svarar på sjunde frågan med att säga: 
“Placeringen i klassrummet har jag gjort så att de tre som låter mest längst bak, för att de inte ska störa 
de längre fram”. Lärare E berättar för oss att hon har en dialog med de eleverna som placeras längst 
bak. Hen säger att det är elevernas egna viljor då de ges utrymme att vara lite mer rörliga utan att 
någon annan störs av det.   

4.4.14. Sammanfattning fråga sju 
Eleverna är först och främst placerade efter personlighet då de kan berika varandra i diskussioner och 
det skapas en lugn arbetsro. Ingen av lärarna har placerat eleverna pojke-flicka med tanken att 
flickorna ska lugna pojkarna.  

5. Diskussion 

5.1. Skillnad i respons mellan pojkar och flickor 
Första resultatet som vi fick fram i responsundersökningen var att konkreta svar var vanligast till de 
båda könen. Vilket vi tänker skulle kunna vara ett tecken på att skolorna är medvetna om att ge jämlik 
respons. Om en ser till responsen i sin helhet har pojkarna majoriteten utifrån resultatet. Enligt 
Wahlström (2003, s.103) kan en anledning till resultatet vara att pojkar ses som ett problem och deras 
behov behöver uppfyllas först. 
 

Det finns många svar utifrån intervjuerna som kan vara orsaker till att en får detta resultat. Till 
exempel mänskliga faktorn, att genus inte är i fokus hos läraren under just den lektionen eller att 
läraren prioriterar individen och inte könet. 
 

Det andra resultatet som vi fick fram i responsundersökningen visade att lärarnas tonfall var relativt 
jämt, något mörkare tonfall till pojkarna. Precis som Svaleryd (2003), Einarsson och Hultman (1984), 
Wahlström (2003) samt Bergsmeds och Strandgren (2007) får vi fram ett resultat där pedagoger väljer 
att använda ett mörkare tonfall till pojkar och ljusare till flickor. 
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5.2. Jämnfördelat talutrymme mellan pojkar och 
flickor 

Ett jämnfördelat talutrymme blev vårt resultat när en räknar de fem skolorna tillsammans. Men tittar vi 
på skolorna för sig är det inte samma positiva resultat. Till exempel skola B och C har enligt oss 
bekymmersamma resultat. Detta kan enligt vår mening bero på klassuppsättningen. Något som en av 
lärarna påpekar är aktuellt i klassen. Men hen försöker jämna ut talutrymmet, dock var det inget som 
vi kunde notera under vår observationslektion. En annan anledning till resultatet kan vara att det är fler 
pojkar eller flickor som är i behov av särskilt stöd, och därför tar den största delen av talutrymmet. 
Våra tankar får stöd i Crolls studie (refererad i Einarsson 2003, s.124) där uppmärksamhet gavs till 
elever med särskilda svårigheter.  

Vårt resultat är i enlighet med Forsberg (2002), Skoledage (refererad i Einarsson & Hultman 1984, 
s.82) samt Kelly (Einarsson 2003, ss.19, 21), alltså att pojkar dominerar i talutrymmet.  
 

5.3. Så tar eleverna till sig talutrymmet  
Resultatet visar att det var vanligast att pojkarna tog ordet medan flickorna bad om ordet. Vilket även 
Einarsson och Hultmans (1984, s.170) undersökning visar. Däremot att få ordet var relativt jämt. 
Resultatet får en logisk förklaring enligt oss, då det kan vara så att lärarna är medvetna och försöker 
dela ut ordet med ett jämställt tänk. Detta genom att exempelvis använda metoden ”glasspinnar”. Men 
när talutrymmet sker oförutsett som när elever ber eller tar ordet så hamnar det inte inom lärarens ram 
för metoden. Vi anser att ett jämställt klassrum för både kön och individ, är när talutrymmet är jämt 
fördelat oavsett hur, vad och när talet ges utrymme. 
 
Till skillnad från vårt resultat visade Tobias och Garnets studie (refererad i Einarsson 2003, s.23) att 
pojkar bad om ordet vid lärarledda lektioner.  
 
Utifrån intervjuerna svarade samtliga lärare att ”glasspinnarna” är den vanligaste metoden för att få ett 
jämt fördelat talutrymme. Detta kunde vi endast observera i två klasser under få minuter vilket vi anser 
är märkligt. Våra tankar kring orsaken är att det inte var rätt lektion för metoden. Eller att lärarna är 
medvetna om bra metoder med på grund av okänd orsak sätts de åt sidan. 

Bergsmeds och Sandgrens (2007) resultat visade att bägge könen räckte upp handen men pojkar 
lessnade och tog ordet medan flickorna höll kvar handen i luften. Detta är inget som stämmer överens 
med våra resultat då de som tog ordet under observationerna aldrig höll upp händerna. 
 

5.4. Metoddiskussion 
Våra valda metoder anser vi har varit mycket givande. Vi har svårt att se att andra metoder skulle 
kunna ge ett bättre resultat då de gav det vi ville se och kompletterade varandra. Möjligtvis hade vi 
kunnat ändra vårt tillvägagångssätt i metoderna genom att använda en filmkamera istället för diktafon. 
Vi anser att det kunde ge ett säkrare resultat, eftersom interaktionen i klassrummet hade varit mer 
synlig och möjligen gett oss ytterligare ett perspektiv på talutrymmets helhet. Ett hinder med 
filmkamera är att föräldrarna kan ställa sig kritisk till det och därför valdes det bort medvetet.  



24 

 
Skulle vi få möjligheten att göra om observationerna skulle vi anteckna ner tiden för det som sades för 
att underlätta transkriberingen. Detta är något som vi provade på vid sista observationen och det 
underlättade i transkriberingsprocessen. Vi skulle även ha tänkt annorlunda vid urvalet, till exempel 
genom att ha samma antal elever i alla skolor för att resultatdelen skulle blivit tydligare. 
 

5.5. Slutsats 
Precis som Bergsmeds och Sandgrens slutsats (2007) anser vi att lärarna är omedvetna om att deras 
syn på könsskillnad styr deras undermedvetna. Vi tänker oss att de flesta, speciellt lärare, är väl insatta 
i både jämställdhet och genusområdet. Trots detta kan det svårt att i praktiken hålla det konstant när 
annat kan ta fokus och prioritering. 
 
Ett didaktiskt hinder som vi kan tyda i arbetet med jämställdhet och genus är att läroplanen inte ger oss 
verktygen till hur vi lärare ska arbeta med detta. Detta kan då leda till att lärarnas egna föreställningar i 
ämnet återspeglas i undervisningen. Ett exempel som vi har fått från intervjuerna är att lägga in sy-
aktiviteter i klassrummet för att få ett jämnare könsmönster. Vi förstår inte tanken med hur de 
aktiviteterna ska åstadkomma ett jämt mönster, då vi ser det som typiska kvinnoaktiviteter. Om en nu 
anser att detta är rätt verktyg varför läggs det inte in ”manliga” aktiviteter? Enligt Svaleryd (2003) är 
det bra om lärarna har en gemensam plattform för vad definitionen av jämställdhet är, vilket vi anser 
kan vara nödvändigt då de finns möjlighet till att komma fram till gemensamma verktyg i arbetet om 
jämställdhet och genus. 
 
Både vårt resultat och tidigare resultat har visat att pojkar är dominanta i talutrymmet. Detta har fått 
oss att fundera på vad det kan bero på. En tanke som vi har fått är om detta kan ha en koppling till att 
76 procent av alla lärare i yngre åldrar är kvinnor (Hansson 2015). Kan det vara så att även kvinnliga 
lärare kan ha ett förhållande till sina pojkelever likt det som mammor kan ha till sina söner? Där vi 
anser att det finns en större tolerans och ett större tillåtande till pojkar än till flickor.  
 
Våra tankar kring att forska vidare i ämnet är att se om det är någon skillnad i andra årskurser, jämföra 
dem sinsemellan eller att se om vårt resultat hade blivit annorlunda om vi hade intervjuat hälften 
manliga respektive kvinnliga lärare. 
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Bilaga 1 
Brev till målsmän: 
Hej alla föräldrar i klass X, 
Vi är två tjejer som läser till lärare på Stockholms universitet. Nu går vi vår sjätte termin och skriver 
vår b-uppsats. Vi tänker oss under en lektion i klassen observera och spelar in ljud. Vi kommer även 
ha en intervju med klasslärare X. I efterhand kommer vi lyssna på inspelningen. Anledningen till att vi 
använder ljudinspelning är för att det förhoppningsvis kommer underlätta för oss under 
informationsinsamlingen.  
 
Eleverna och läraren kommer självklart vara anonyma i uppsatsen. Vi ser helst att lärare X inte vet om 
syftet då vi vill ha en rättvis bedömning av resultatet. Vi kommer givetvis berätta syftet när besöket är 
avklarat, något som lärare X kan vidarerapportera till er. 
Vi hoppas att detta är något som ni känner er trygga med och det skulle hjälpa oss oerhört mycket i vår 
utbildningsgång. 
 
Med vänliga hälsningar 
Felicia Schieber och Sandra Westerberg 

Bilaga 2 
Brev till rektorerna på de skolor som vi kontaktat. 
Hej, 
Vi är två lärarstudenter som läser på Stockholms universitet och ska bli lärare för förskoleklass till 
årskurs 3, vi är inne på vår sjätte termin. 
Just nu ska vi skriva vårt första självständiga arbete inom språkdidaktik och är intresserade att besöka 
er skola för en lektionsobservation och intervju. Vi skulle vilja observera två klasser i årskurs 3 samt 
intervju med klasslärare och två elever från vardera klass. 
Vi är oerhört tacksamma om vi får komma till Er skola och om ni kan återkomma med ett svar så fort 
som möjligt. 
Med vänliga hälsningar 
Sandra Westerberg och Felicia Schieber 

Bilaga 3 
Observationsschema 
 
Skola:    Datum och tid: 
 
Antal elever i klassen:  Pojkar:  Flickor: 



 

Antal närvarande elever:  Pojkar:  Flickor: 
 
 
 
 
 

 
Tar ordet 

 
Ber om ordet 

 
Får ordet 

 
 

Pojke 

   

 
 
Flicka 

   

 
 
Lärarens tonfall: 
 
 
 
 

 
Högt - lågt 

 
Mörkt - ljust 

 
Pojke 

  

 
Flicka 

  

Lärarens metod vid ”utdelning” av tal som vi ser: 
 
Ritning över placering i klassrummet: 
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