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Sammanfattning  

Denna uppsats strävar efter att ta reda på vilka elever som dominerar klassrumsinteraktionen 

på gymnasieskolan, hur detta kan yttra sig, samt om lärare kan påverka 

klassrumsinteraktionen till flickornas eller pojkarnas fördel. Studien behandlar även lärarnas 

egen uppfattning av genus och den undersökta klassrumsinteraktionen.   

Undersökningen bygger på ett strukturerat observationsschema, utförda i två olika 

gymnasieklasser samt kvalitativa intervjuer med de medverkande lärarna. De två olika 

arbetsmetoderna har tolkats och analyserats mot bakgrund av studiens teorikapitel. Resultaten 

av observationsscheman visar att flickorna i mycket större omfattning är mer aktiva i 

klassrummet och att pojkarna har intagit en mer dämpad och osynlig ställning. Intervjuerna 

visar hur genussystem och regimer kan upprätthållas i klassrummet genom passiva eller 

omedvetna lärare.   

  

Nyckelord: klassrumsinteraktion, genus, genussystem, genusregim 
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1 Inledning  

Denna undersökning handlar om skolungdomar som läser Svenska B på en gymnasieskola. 

Undersökningen studerar flickors och pojkars klassrumsinteraktioner utifrån ett 

genusperspektiv. Utgångspunkten har varit den första svenska undersökningen som behandlar 

kön och könsrollsidentifieringar i skolan, utförd av Inga Wernersson (1977). Den visar att 

pojkar får betydligt mer handlingsutrymme och uppmärksamhet i klassrummet, medan flickor 

behandlas som grupp eller hjälpfröknar. Wernersson fann att lärarna behandlade eleverna 

olika på grund av elevernas kön. Eleverna tilldelades stereotypa egenskaper, behandlades, 

samt betygsattes efter dessa. I samband med samhällsförändringen och därmed yttre 

påtryckningar har jämställdhetsarbetet utvecklats och tagit en mer givande plats inom skolan. 

Tretio år senare kan man dock fortfarande mötas av forskningsresultat som visar på motsatsen 

och bekräftar det som Wernersson (1977) fann i sin undersökning, nämligen att pojkar och 

flickor behandlas olika i skolan.  

Jämställdhet inom skolans verksamhet är en specifik men också en omdiskuterad fråga. 

Specifik för att styrdokumenten påtalar vikten av att främja jämställdhet mellan könen. 

Omdiskuterad för att det kan tyckas svårt för skolan som en verksamhet att svara mot många 

av styrdokumentens mål. Skolan verkar inte som en enskild enhet, utan är en del av samhället 

och speglar ofta det samhälle som vi själva ingår i. Det som sker i ungdomarnas liv utanför 

skola avspeglas också i skoltillvaron (Holm, 2008:15).  

Statens offentliga utredningar visar resultat av lågpresterande pojkar och högpresterande 

flickor. Flickor har numera gått om pojkar i alla ämnen, det vill säga, även sådana ämnen som 

historiskt sett har tillskrivits manliga egenskaper som matematik, fysik och naturkunskap 

(SOU, 2009:64). Statliga offentliga utredningar visar att skolan i sin helhet i dagsläget inte är 

jämställd eftersom siffrorna tyder på att pojkarna har hamnat efter i betygen inom en rad olika 

ämnen.  

Mitt intresse för genusfrågor och jämställdhet väcktes under hösten 2009 då jag började 

vikariera och undervisa på olika skolor i Sydsverige. Jag blev medveten och förvånad över 

hur svårt det kan vara att ha ett jämställt handlingsutrymme i ett klassrum utifrån ett flick- och 

pojk perspektiv. Ofta tog pojkarna mycket av handlings, tal och interaktionsutrymmet i 

klassrummet. Vissa flickor var och förblev osynliga. Tidigare forskning och egna erfarenheter 

tyder på att förändringarna inom skolan trots en positiv framåtsträvan är aningen långsamma 

och inte sker automatisk. Som blivande lärare i svenska på grundskolans senare år och 
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gymnasiet anser jag att det är viktigt att belysa interaktionsmönster i klassrummet utifrån elev 

och lärarperspektiv.  

1.1  Syfte   

Denna uppsats försöker få en bredare förståelse för hur lärare och elever interagerar med 

varandra i klassrummet samt huruvida lärares föreställningar om flickor och pojkar påverkar 

elevernas klassrumsinteraktioner.  

De huvudsakliga frågeställningarna lyder:  

� Hur framträder klassrumssinteraktionen utifrån ett genusperspektiv? 

� Hur interagerar lärare och elever med varandra i klassrummet? 

� Vilken prioritet har genus i klassrummet?  
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2  Metod 

Mot bakgrund av uppsatsens huvudsakliga frågor är undersökningens avgörande uppgift att 

genom observationer och intervjuer studera hur genus framträder i två klasser på gymnasiet. 

Den här undersökningen studerar samspelet mellan elever och lärare i ett naturligt skede och 

analyserar därefter beteenden utifrån kvalitativa intervjuer. 

Två lärare från samma skola har medverkat i undersökningen, en från varje klass som 

observerades. Observationerna ger en bakgrund om hur det kan se ut i dessa två klasser 

utifrån ett genusperspektiv, medan intervjuerna fokuserar lärarnas uppfattning av 

klassrumsinteraktionen och mina observerade händelser. Som informanter skildrar lärarna 

genus utifrån sitt eget perspektiv och bidrar med ytterligare kunskap om elevernas skoltillvaro 

och information som sträcker sig över observationstillfällena.  

2.1 Observationer 

Observationer kan vara användbara inom områden som berör beteenden i naturliga 

situationer, skriver Patel och Davidsson (2003:87). Klassrumsobservationer valdes som 

metod, eftersom det fanns ett intresse av att studera hur lärare interagerar med elever i en 

naturlig miljö. Ett systematiskt observationsschema minimerar och eventuellt eliminerar att 

händelser och situationer tolkas utifrån en individuell perception, menar Denscombe 

(2000:168). För att kunna studera data noggrant och grundligt valdes en metod med ett 

systematiskt observationsschema (se bilaga 1). Observationsschemat mäter specifika 

händelser i klassrummet. För varje gång en händelse inträffade, noterades detta i schemat. Det 

som noterades i observationsschemat granskade elevernas klassrumsinteraktion, samt lärarnas 

interaktion med eleverna. Frekvens av antalet gånger en flicka respektive pojke talade i 

klassrummet, samt på vilket sätt läraren interagerade med eleverna registrerades. 

Undersökningen kunde ha fokuserat händelsernas varaktighet, men mätningen av tid 

upplevdes vara för komplicerad.  

Undersökningen bygger på en känd, icke deltagande observatör. Enligt Patel och Davidsson 

(2003:97) är risken till påverkan av det som observeras något mindre som en icke deltagande 

observatör, samt att det kan finnas en större möjlighet till distansering än vad en deltagande 

observatör kan uppnå. Denscombre (2000:173) menar att det som forskare är viktigt med en 

diskret placering för att kunna bevara miljöns naturlighet av det som observeras. För att 

undvika att störa undervisningen i sitt naturliga sammanhang, valdes en placering längst bak i 
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klassrummet för genomförandet. Undersökningen var upplagd på liknande sätt i båda 

klasserna.  

2.2  Databearbetning 

De kategorier som undersöktes under observationerna studerar både lärare och elever och 

därmed kan schemat delas upp i två olika områden. Det område som studerade lärarens 

interaktion med eleverna bestod av följande kategorier: eleven får höra sitt namn, antal frågor 

från pedagog, antal tillsägelser från pedagog, antal beröm från pedagog. 

Det område som undersökte elevens interaktion i klassrummet med andra elever och läraren 

kategoriserades utifrån följande: eleven tar ordet spontant, eleven avbryter den som talar, 

eleven räcker upp handen.  

Vilken frekvens händelserna hade under respektive kategori noterades. Det resultat som 

framkom under respektive kategori räknades om till ett medelvärde. Eftersom antalet flickor 

och pojkar var ojämn i de två klasserna, har ett medelvärde räknats ut för att procentenheterna 

ska vara jämförbara och rimliga. Medelvärdet för varje klass, uppdelat på pojkar och flickor 

och respektive kategori presenteras i resultatdelen.  

2.3  Kvalitativa intervjuer 

Intervjun kan vara en lämplig metod när man vill studera människors syn på sig själva, 

beskriva deras upplevelse och utveckla deras perspektiv på en särskild företeelse (Rosendahl, 

1998:60). Kvalitativa intervjuer med två verksamma lärare har därför utförts i den här 

undersökningen för att försöka förstå de rådande klassrumsinteraktionerna på en djupare nivå.  

Eftersom det finns ett intresse av informanternas subjektiva åsikt, är lärarintervjuerna 

halvstrukturerade, vilket innebär att man från början har ett bestämt tema med tydligt 

utarbetade frågor som mall. Mallen omfattar relevanta frågeställningar i ämnet som studeras. 

Denna mall styr och håller fokus på intervjun men ger samtidigt objektet utrymme att 

formulera sin personliga erfarenhet och svara med egna ord (Patel & Davidsson, 2003:72). 

Frågemallen underlättar även sammanfattnings- och analyseringsarbetet, vilket också ger en 

viss standardisering av intervjuerna (Kvale, 1997:122).  

Samma frågeområden behandlades med de medverkande lärarna, men intervjusituationen 

utvecklades åt olika håll eftersom klassrumsobservationer kom att ligga till grund för 
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intervjuerna. Lärarintervjuerna påbörjades vid observationernas slutskede. Teman och 

mönster som framkom under observationstillfällen lyftes fram under intervjun för den 

enskilda läraren och därmed kunde läraren antagligen bekräfta eller avslå mina intryck, samt 

komplettera med ytterligare information.  

Den kvalitativa intervjun är inte den huvudsakliga metoden för insamling av material i den 

här studien, utan observationer och den kvalitativa intervjun har snarare kompletterat varandra 

och gett en bredare dimension och förståelse för ämnet. Datainsamlingen är med andra ord en 

form av triangulering, vilket innebär att man samlar in data på flera olika sätt, bland annat 

genom intervjuer och observationer för att ge en nyanserad och bred bild av de förhållanden 

som råder i just dessa två klassrum. Triangulering kan producera olika data, vilket inom 

kvalitativ forskning inte anses vara en nackdel utan en fördel som berikar en studie (Patel & 

Davidsson, 2003:104).  

2.3.1 Transkriberingen 

De intervjuer som spelades in, transkriberades i så nära anslutning till intervjun som möjligt. 

Under transkriberingsfasen skrev alla detaljer, ord, pauser, hummande, skratt, suckar ut. I 

resultatredovisningen har all sådan information plockats bort för att underlätta läsningen. 

Texten har på så vis korrigerats mot ett skriftspråk, utan att innehållet har gått förlorat. 

Eftersom syftet med korrigeringen endast har varit att underlätta läsningen, anses det ej skada 

trovärdigheten.  

 

2.4 Avgränsning och urval 

Den skola som ingår i studien är en kommunal skola i Sydsverige som fortsättningsvis 

kommer att benämnas Majskolan. Urvalet i den här studien förlagdes strategiskt på en 

samhällsvetenskaplig gymnasielinje, eftersom eleverna förmodas vara mer studiemotiverade 

på en teoretisk linje. Innan studien påbörjades togs muntlig kontakt med rektor på skolan som 

godkände skolans deltagande i undersökningen. Rektor utsåg två klasser, med en någorlunda 

jämn fördelning av flickor och pojkar som var aktuella för studien. De berörda lärarna 

kontaktades muntligt och medgav sitt samtycke till klassrumsobservationer och intervjuer.  

Vardera klassen besöktes under tre tillfällen. Totalt gjordes sex klassrumsobservationer, där 

lektionspassen varierade från 50-100 minuter. Klass 1 bestod av 18 elever, elva flickor och sju 

pojkar. Klass 2 bestod av tio flickor och sex pojkar. I båda klasserna fanns en någorlunda 
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jämn fördelning av flickor och pojkar där flickorna i viss omfattning var i större majoritet än 

pojkarna. Sammanlagt har 21 flickor, 13 pojkar studerats.  

De medverkande lärarna för respektiver klass intervjuades efter observationernas slutskede. I 

kap 4 finns en närmare presentation av de klasser som observerades, samt en kortare 

presentation av lärarna.  

I förhållande till syfte och tidsramen upplevs antalet informanter vara av tillräckligt stort 

antal. En avgränsning var även nödvändig i valet av teorier och författare och kan ha medfört 

att jag omedvetet utelämnat teorier som kunde ha givit mig andra, intressanta infallsvinklar.  

2.4.1 Svenska B  

Vid en närmare granskning av de obligatoriska kärnämnena visar det sig att varken engelska, 

estetisk verksamhet, idrott och hälsa, matematik, naturvetenskap, samhällskunskap eller 

religionskunskap inkorporerar begrepp som kön, genus eller jämställdhet i kursplanerna. 

Svenska är det ända kärnämne som uttryckningen behandlar kön i kursplanen. Förvisso, är det 

endast Svenska B som mer specifikt behandlar begreppet kön, i målen som eleven skall 

uppnå, där följande går att utläsa: ” Eleven skall kunna göra iakttagelser av och diskutera 

språkliga skillnader som exempelvis kan bero på ålder, kön, yrke, uppväxtort och bostadsort 

(Lpf 94)”. Svenska B är på ett sätt unik och intressant att undersöka för att se om kursplanens 

förevisningar efterföljs och om dessa är möjliga att arbeta efter. Därför valdes två klasser som 

för undersökningens period studerade kursen.  

2.5 Etiska överväganden 
God forskningsetik och individskyddskravet (information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande) har behandlats i enlighet med Vetenskapsrådets1 föreskrifter. Lärarna och eleverna 

var informerade om syftet med undersökningen. Skolans rektor gav sitt medgivande att utföra 

undersökningen utan att någon kontakt togs med föräldrarna för att inhämta deras samtycke 

om elevernas medverkan. Rektorn bedömde att innehållet i observationerna inte var av etisk 

känslig karaktär. Eleverna informerades om möjligheten att avbryta sin medverkan under 

observationerna. I undersökningen finns heller inte några identitetsmarkörer som gör att 

enskilda elever eller lärare skulle kunna identifieras. All information har behandlats 

konfidentiellt. Skolan, eleverna och lärarna har fått fingerade namn.  

                                                 
1 http://www.vr.se/etik.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html 
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2.6 Analysprocess och tolkningar 
Undersökningen är delvis inspirerad av hermeneutisk forskningstradition som bygger på 

tolkning och förståelse. Meningen med hermeneutiskt tolkningsarbete är att nå förståelse för 

människors handlingar, intentioner och tankar. Genom tolkningsarbetet vill forskaren 

undersöka vilka innebörder eller vilken betydelse en företeelse har för en viss grupp 

människor. Eftersom målet är att uppnå en ökad förståelse av en viss företeelse från ett annat 

perspektiv behöver den förståelse som uppnås inte vara den rätta eller den bästa tolkningen 

(Rosendahl, 1998:60).  

Patel och Davidsson (2003:29) menar att en hermeneutiker försöker förstå människor genom 

att tolka hur den mänskliga existensens handlingar och yttringar kommer till yttryck genom 

det talade eller skrivna språket. Kvale (1997:49) skriver vidare att hermeneutiken har en 

dubbel relevans för intervjuforskning eftersom den först centrerar den dialog som skapar en 

intervjutext. När den process som klarlägger hur intervjutexten tolkas lyfts fram, har man åter 

igen skapat en dialog i själva texten. Som det nämns i kapitel 2.3 har kvalitativa intervjuer 

använts som en metod i den här studien och intervjun har i enlighet med hermeneutisk 

forskningstradition varit en muntlig diskurs som sedan tolkats. 

Eftersom forskaren är präglad av egna referensramar, tolkas data i enlighet med dessa, menar 

Kvale (1997:121). Tolkningen kan därmed aldrig vara en absolut objektivitet, utan endast en 

relativ sådan. Detta bekräftas av Patel och Davidsson(2003:30) som skriver att en 

hermeneutisk forskare närmar sig sitt forskningsobjekt subjektivt genom att man redan har en 

förförståelse av ämnet som till följd därav blir en tillgång för tolkningen och förståelsen. För 

att undersökningen inte ska färgas endast av min egen tolkning får läsaren utifrån 

observations- och intervjuutdrag en möjlighet att göra egna tolkningar av det material som 

presenteras. 

Min undersökning bygger på en förförståelse för ämnet av de forskningsrapporter om genus 

som presenteras i kapitel 3. Genom observationerna erhölls en ny förståelse för ämnet. Från 

att ha trott att pojkar var de som dominerade klassrumsinteraktioner, visade min studie på 

motsättningar. Utifrån den förståelsen och de resultat som framkom under observationerna, 

utfördes kvalitativa intervjuer med de berörda pedagogerna. Min ambition har varit att arbeta 

abduktivt, dvs. ständigt pendla mellan empiri och teori för att finna gemensamma och 

varierade mönster för den slutliga tolkningsanalysen.  



12 

 

En hermeneutiker försöker att ställa helheten i relation till delarna och pendlar mellan hel och 

delhet för att nå fullständig förståelse (Alvesson&Sköldberg, 1994:115).  Analys och 

tolkningsarbetet har inspirerats av hermeneutiken. Helheter och delheter ställs mot varandra. 

Gemensamma mönster och teman i intervjuerna lyfts fram och citaten som redovisas i 

resultatdelen, representera de mönster av likheter eller skillnader som går att finna i 

transkriberingen av lärarnas svar.  

2.7 Validitet  

Patel och Davidsson (2003:103) diskuterar validitetsbegreppet i kvalitativa studier och menar 

att en kvalitativ studie bör redovisa hela forskningsprocessen för att stärka tillförlitligheten. 

Bland annat innebär det att man måste synligöra sin förförståelse och vilken betydelse tidigare 

forskning och teorier har haft för undersökningen för att tydliggöra hur tolkningsarbetet har 

vuxit fram. Den tidigare forskningen och de teorier som har varit relevanta för min 

förförståelse redovisas i nästkommande kapitel. För att stärka validiteten ytterligare är det 

viktigt att belysa hur urvalsprocessen har gått till och i vilken kontext studien har genomförts, 

vilket görs utförligt i bland annat det här kapitlet (se avsnitt 2.4) och kapitel 4.  

För att säkra studiens validitet har flera informationskällor använts, som observationer och 

intervjuer. Genom att observera och intervjua de lärare som ingick i studien har jag kunnat 

fånga in både min egen reflektion, samt lärarnas subjektiva åsikt om klassrumsinteraktionen. 

Patel och Davidsson (Ibid.) menar att det är viktigt att de som tar del av resultaten kan bilda 

sig en egen mening om betydelsen av forskarens olika val. Jag har i största möjliga mån 

försökt att beskriva undersökningens process. Genom att redovisa observationsresultaten och 

intervjuerna får läsaren ytterligare en möjlighet att göra egna bedömningar av den tolkning 

som presenteras.  

2.8 Generaliserbarhet 

Undersökningens urval påverkar generaliserbarheten i forskningen. För att kunna kalla 

forskningen för generaliserbar måste den bygga på ett representativt urval av den befolkning 

som ingår i den (Denscombe, 2004:174). Denscombe diskuterar vidare att samhällsforskare 

kan välja att fokusera studien till en enhet för att få en djupare förståelse, fler infallsvinklar 

och en större dimension i frågeställningen. För att kunna generalisera en liten studie, måste de 

enheter som studeras inte vara för avvikande utan typiska (2004:178). Den här 

undersökningen bygger på ett urval av två klasser som läser Svenska B på en kommunal 
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gymnasieskola i Sydsverige. De gymnasieklasser på den samhällsvetenskapliga linjen som 

ingår i min undersökning är inte några avvikande enheter, utan snarare typiska. Om man ser 

till den någorlunda jämna fördelningen av flickor och pojkar som ingår i studien är det ett 

vanligt förhållande på de samhällsvetenskapliga linjerna. Enligt statens offentliga utredningar 

är könsfördelningen inom det samhällsvetenskapliga programmet någorlunda jämn, med ett 

litet överslag av flickor (SOU, 2009:64:112). De lärare som ingår i studien är båda kvinnor, 

vilket är ett vanligt förhållande i den svenska gymnasieskolan. 

Patel och Davidsson (2003:106) poängterar att en kvalitativ analys kan lyfta fram fenomen 

som kan generaliseras till andra snarlika situationer. Den här studien är inte representativ för 

en större population, utan kan vara användbar för liknande kontexter och situationer och kan 

därmed generaliseras till dessa.  
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3 Tidigare forskning  

Här nedan presenteras några svenska studier av klassrumsinteraktioner som jag finner 

intressanta och som har haft relevans för min undersökning. Följande studier ger en historisk 

överblick av hur olika klassrumsinteraktioner har sett ut, vilket kan vara intressant att ta med i 

den här undersökningen för en bättre kännedom inom området. 

Inga Wernersson (1977:96) genusforskare verksam vid Göteborgs universitet, stod i 

frontlinjen för den första svenska könsrollforskningen, som behandlade könsidentifiering i 

klassrummet och lärares uppfattningar av eleverna som individer och grupp. Forskningen 

visade att lärare hade olika förväntningar på flickor och pojkar, där de senare fick mer hjälp i 

skolan på grund av att de ansågs vara stökigare. Wernersson upptäckte att det fanns en 

påtaglig skillnad mellan låg- och högpresterade pojkar medan det mellan flickor fanns en mer 

jämnare prestationsförmåga. Flickorna tenderade att mötas som grupp, medan lärare oftare 

tilltalade pojkar som individer. Pojkarna dominerade klassrumsinteraktionen med hjälp av fler 

tilltal från läraren, genom att själva ta kontakt med läraren om både relevanta och irrelevanta 

saker för undervisningen. Trots att flickorna hamnade i skymundan, lyckades och presterade 

flickor bättre än pojkar. 

Att pojkar är de som dominerar talutrymmet har upptäckts även av andra forskare. 

Tvåtredjedelsregeln var ett uttryck som myntades av språkforskarna och professorerna Jan 

Einarsson och Tor Hultman (1984:82). Tvåtredjedelsregeln beskriver fördelningen av taltiden 

i klassrummet. Läraren talar två tredjedelar av lektionen och den återstående delen fördelas på 

eleverna som visar ett jämförelsevis ojämnt talutrymme för pojkar respektive flickor. Av den 

delen som återstår, tar flickor en och pojkar två tredjedelar av talutrymmet.  

Gunilla Molloy (1990) en känd svenskdidaktiker, skildrar liknande förhållanden, när hon likt 

Einarsson och Hultman (1984), i en av sina klasser konstaterar att talutrymmet är 

pojkdominerat. Molloy valde att inte blunda för problematiken, utan medvetet fördela 

frågorna jämlikt till flickorna och pojkarna. Reaktionen som följde i klassen var missnöjda 

pojkar som allierade sig mot flickorna, genom att skicka frågan vidare till en annan elev i 

klassen av samma kön för att upprätthålla en pojkdominerad klassrumsinteraktion. Molloys 

strävan efter en mer jämställd klassrumsinteraktion resulterade i missnöjda pojkar och flickor 

som slutligen tyckte synd om pojkarna och beklagade sig över den dåliga stämningen i 

klassen som följde.  
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I en studie utförd av Else – Marie Staberg (1992), doktorand vid Umeå universitet, förefaller 

flickors och pojkars talutrymme uppträda mer varierat. Avhandlingen undersöker två 

undervisningsgrupper på högstadiet och deras möte med fysik, kemi och teknik. Den ena 

gruppen uppvisade ett starkt dominerat talutrymme bland pojkar på gruppnivå och hur pojkar 

hade en mer omfattande interaktion med läraren. Den andra gruppen bestod av många starka 

flickor inom ämnet och dominerades inte i lika stor utsträckning av pojkarna. Studien visade 

också hur flickor med högutbildade föräldrar var mer aktiva i interaktionen med läraren, 

medan flickor med lågutbildade föräldrar förblev tysta i klassrummet. En sådan 

klassmotsvarighet av pojkar framgår inte i Staberg avhandling. Däremot skildras hur flickor är 

de som tar på sig uppgiften att hjälpa andra och hur läraren medvetet placerar dem med 

stökiga pojkar. Pojkar uppvisade en tendens att bryta klassrummets regler genom att inte 

räcka upp handen och kommentera flickors utsagor.  

Elizabeth Öhrn (1990) verksam professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, visar genom 

strukturerade observationer av fem olika grupper i årskurs 9, hur pojkar dominerade 

lärarinteraktionen i tre av grupperna medan flickorna dominerade kontakten i två av dessa. 

Lärarinteraktionen dominerades av flickorna i samhällsorienterade ämnen, språk eller 

barnkunskap, men var frånvarande i naturorienterade ämnen. Studien visar även att utåtriktade 

pojkar ofta uppmuntras och omnämndes som individer, medan utåtriktade flickor ofta 

beskrivs som en grupp eller ett gäng. De flickor som öppet kritiserade undervisningen 

uppfattades ofta som problematiska av lärarna.  

En annan studie, även den utförd av Öhrn (2000) visar hur flickor agerar kollektivt för att 

protestera och förändra en situation som de tillsammans med klassens pojkar var missnöjda 

med. Klassens pojkar valde att inte protestera gemensamt med flickorna eftersom det fanns en 

oro över att den kollektiva protesten kunde inverka negativt på betygen. Öhrns studie visar 

hur flickorna gemensamt är starka och vågar säga emot auktoriteter på skolan. Studien 

diskuterar också huruvida klass och etnicitet kan påverka elevernas interaktion med lärarna. 

De grupper av elever som studerades av Öhrn (Ibid.) visade att den grupp där merparten av 

eleverna utgjorde medelklassen, dominerades i större utsträckning av pojkar i 

storklassdiskussioner. Den grupp av elever som till större del bestod av arbetarklassen 

utgjordes av starka flickor som var anmärkningsvis mer aktiva i storklassdiskussioner, än 

gruppens pojkar.  
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Charlotta Einarsson (2003:77), universitetslektor vid Linköpings universitet, visar i sin 

avhandling att den sneda spridningen av talutrymmet som tidigare studier har visat, börjar inta 

nya fördelningar. I de klassrumsinteraktioner som Einarsson har studerat visar det sig att 

pojkar tar 56 procent av talutrymmet och flickor 44 procent. Einarsson har även studerat 

interaktionen mellan eleverna och lärarna och dragit den slutsatsen att lärarens kön har 

betydelse för hur kommunikationen i klassrummet ser ut. Kvinnliga lärare på lågstadiet och 

manliga lärare på högstadiet är bättre än övriga lärare på att fördela ordet lika mellan pojkar 

respektive flickor. Hennes resultat visar att elevernas åder har betydelse för 

klassrumskommunikationen samt att ju äldre eleverna är desto mer kommunicerar lärare med 

elever av motsatt kön.  

I samband med Skolmyndigheten för utveckling har Mats Björnsson (2005), ämnesråd vid 

Utbildnings och kulturdepartementet, sammanställt en rapport som visar att flickor som grupp 

presterar bättre än pojkar oavsett etnicitet eller klasstillhörighet. Björnsson menar att 

flickornas värld har utmanats, medan pojkarna står kvar i en traditionell mansvärld. Han 

hävdar vidare att den tidigare forskningen där pojkar var de dominerade aktörerna i 

klassrummet modifieras av nya studier som tyder på att det finns tecken på förändring. 

Dessutom har uppfattningen av pojkar som dominerande aktörer i klassrumsinteraktioner varit 

missvisande, menar Björnsson. Den uppmärksamhet som många gånger tilldelas pojkarna i 

klassrummet är negativ och präglas av ständiga tillsägelser. Flickorna börjar numera bryta 

mot mönstret av ett pojkdominerat klassrum, de är inte lika tysta och vågar ta för sig, menar 

Björnsson (2005:34). 

En aktuell studie utförd av Ann Sofie Holm (2008:132) som studerar feminiteter och 

maskuliniteter på högstadiet, visar att flickors ställning i förhållande till pojkar har stärkts 

genom att deras aktivitet i klassrummet har ökat och pojkarnas blivit mer dämpad. Holm 

upptäckte också att det fanns starka motsättningar mellan pojkarnas studier och maskulinitet. 

Det var inte var lika accepterat för pojkarna som för flickorna att visa ett engagerat 

studieintresse. Pojkarna föreföll studera i smyg eller uppvisade ett ansträngningsfritt 

förhållningssätt för sina studier för att behålla sin popularitet bland andra pojkar.  

3.1 Sammanfattning 

De klassrumsinteraktioner som presenteras i föregående avsnitt sammanställer på ett bra sätt i 

vilken riktning forskningen har utvecklats. Staberg (1992) och Öhrn (2000) visar hur klass 

och etnicitet också kan ha en stor betydelse för klassrumsinteraktioner samt hur de tre 
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komponenterna, genus, klass och etnicitet ofta samverkar med varandra. Den här studien 

kommer inte att behandla klass och etnicitet. Den grundläggande orsaken är för att de klasser 

som ingår i studien respresenterar en etnisk homogenitet, samt att klassaspekten skulle kräva 

andra teorier som inte presenteras i den här studien. Ett område som Einarsson (2003) och 

Björnsson (2005) behandlar är bland annat hur lärarens kön kan påverka 

klassrumsinteraktionen. Den aspekten kommer inte att behandlas i den här uppsatsen eftersom 

båda lärarna i studien är kvinnor. En reflektion om lärarnas kön och interaktion behandlas i 

analysdelen, men eftersom inga manliga lärare ingår i studien kan inte en jämförbar analys 

utföras. Som det nämns tidigare var en avgränsning för teorier och författare nödvändig i 

förhållande till syfte och tidsramen och det kan ha medfört att jag omedvetet utelämnat teorier 

som kunde ha tillfört andra intressanta infallsvinklar för min undersökning. Här nedan 

presenteras några begrepp och teorier som på ett eller annat sätt illustrerar tendenser i 

materialet och analysen.  

3.2 Genusbegreppet  

Fram till 1980-talet hade begreppet genus i det svenska språket endast en grammatisk 

betydelse som användes för att särskilja substantivet från att vara han, hon, den, det. 

Begreppet myntades i det svenska språket både av nationalistiska skäl och för att det engelska 

ordet gender framstod som innehållsöst av samtidens kvinnoforskare (Hirdman, 2001:11).  

En av anledningarna att behovet av begreppet genus växte fram var att ordet kön och 

könsroller hade reducerats i sin betydelse till att endast beteckna det biologiska könet och inte 

problematiken bakom konstruktionen.  Begreppet könsroll hade enligt kritikerna en förmåga 

att signalera de normer och roller som var tilldelade män och kvinnor i samhället och var en 

ofrånkomlig ”uppdelning mellan kön, kön som i kropp, könsorgan, biolog, natur och roll, roll 

som i social/kulturell överbyggnad, konstruktion” (Hirdman, 2001:13). Eftersom begreppet 

könsroll är kopplat till en manlig respektive kvinnlig könsidentitet, menar Hirdman att 

genusbegreppet är en term som inte endast betecknade det biologiska könet i sig utan hur 

genus skapas i ett historiskt och socialt samspel (Hirdman, 2001:16).  

Genusbegreppet är omtvistat av dagens forskare. Till exempel väljer många norska och 

danska forskare att använda kön och könsroller som det begrepp som står för sociala 

konstruktioner och hur kön skapas i ett socialt samspel (Gemzöe, 2003:80). Den här uppsatsen 

kommer att använda sig av genusbegreppet och några underrubriker som diskuteras inom 

olika genusteorier, bland annat genusstruktur, genussymbolik, genusordning och genusregim. 
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3.3 Genusstrukturen 

Genus är inte endast ett begrepp om hur någonting är utan en aktivitet som ständigt skapas 

med andra eller för någon annan (Butler, 2006:23). Med det menar Butler att genus är 

någonting som har skapats historiskt och genereras fortfarande, medvetet och ibland 

omedvetet i en social konstruktion.  

För att beskriva hur genus och kön produceras av samhället används begreppet genusordning 

som belyser olika dimensioner av genusbegreppet. En symbolisk nivå innefattar alla kulturella 

föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt, samt hur dessa djupt rotade 

egenskaper ömsesidigt utesluter varandra. Strukturell nivå kan motiveras utifrån de 

föreställningar som samhället har om hur en man och kvinna ”är” och ”bör” vara.  

Den strukturella nivån representerar hur sociala och ekonomiska förhållanden är organiserade 

i samhället. Olika positioner, som makt, auktoritet, hierarkier, sexuella relationer, 

föräldrarnormer, barnomsorg och dess framträdande mönster studeras på den strukturella 

nivån. Hur man väljer att forma sitt eget liv, tillsammans den egna identiteten är 

genusordningens individuella nivå (Gannerud, 2001:13).  

I Kvinnovetenskaplig skrift (1988) beskriver Hirdman hur genussystemet kan förklaras med 

hjälp av två principer. Det ena behandlar den manliga normens primat som innebär att 

mannen är normen och därmed utgör normen för det normala och allmängiltiga. Den andra 

principen i genussystemet behandlar isärhållandet princip, som innebär att genus delas upp i 

kvinnligt och manligt för att förstå och kategorisera beteenden. Kategoriseringen håller både 

kvinnor och män i schack och begränsar normöverskridande. Isärhållandet principen förklarar 

segregeringen av stereotypa platser, samt hur dessa platser genusladdar stereotyper.  

Hirdmans (1988) beskrivning av genussystem är intressant att undersöka i en komplex 

institution som skolan kan vara, för att studera vilka stereotyper som ingår i den och vilka 

beteenden som produceras eller premieras i klassrummen av eleverna och lärarna. Enligt 

Gannerud (2001:17) finns det dock ett motstånd mot att uppfatta skolan som en plats där 

genus och genusordningar skapas och att lärare i hög grad bedömer sig själva och skolan som 

en könsneutral institution.  
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3.4 Skolan och genusskapande 

Skolan som institution kännetecknas av en genusregim, som till skillnad från genusordningen 

är föränderlig, men består av samma nivåer. Förändringen kan ske medvetet, exempelvis 

genom jämställdhetsarbetet i undervisningen eller genom yttre påtryckningar och de 

förändringar som sker i samhället. Skolans genusregim utgörs av de normer och värderingar 

som präglar undervisningen, till innehåll, arbetsformer och även skolan som organisation 

(Gannerud, 2001:17–19).  

Skolans miljö består av flickor, pojkar, kvinnor och män. Eftersom manlighet och kvinnlighet 

ständigt konstrueras av de individer som ingår i den specifika miljön är skolan ständigt i en 

process där feminiteter och maskuliniteter skapas och återskapas. En sådan process skulle 

kunna exemplifieras med vad Björnsson (2005:35) kallar för genusmärkning. Enligt 

Björnsson genusmärker skolan ämnen, attityder och olika beteenden. Lärare anses vara aktiva 

medskapare och återskapare av genus. Jakobsson (2000) menar att skolans ämnen är 

genusrelaterade eftersom flickor och pojkar tycker om ämnen som anses vara kvinnliga 

respektive manliga. Flickpopulära ämnen är psykologi, biologi, historia, drama, hemkunskap. 

Matematik, fysik och teknik är pojkorienterade ämnen. Skolämnens genusanknytning är inte 

lika påtaglig i modersmålet svenska eller främmande språk (Jakobsson, 2000:70). 

Genusregimer kan skifta mellan olika skolor, men den breda kulturen tillsammans med 

skolans läroplaner sätter alltid upp ramar för de könsmönster som är acceptabla inom skolan 

som institution. Connell (2005) urskiljer fyra typer av genusstrukturer som tillsammans 

skapar en rådande genusregim på lokal nivå: maktrelationer, arbetsdelningen, emotionella 

mönster och symbolik. Maktrelationer visar enligt Connell hur dominansmönster, 

kränkningar, kontroll över resurser fördelas bland eleverna, samt hur auktoritetspositioner 

fördelas bland lärarna. För att tydliggöra begreppet, hänvisar Connell till de höga positionerna 

av auktoriteter och maskuliniteter inom skolsystemet. Arbetsdelningen representerar den 

könssegregering av lärare och undervisningsämnen, där manliga lärare dominerar 

naturvetenskap, matematik och tekniska ämnen, medan kvinnliga lärare undervisar i ämnen 

som språk, hemkunskap och litteraturkunskap. Arbetsdelningen blir därmed sammanflätad 

med den symboliska genusstrukturen som behandlar kunskap, där särskilda ämnen får en 

könskodning och tillskrivs maskulina eller feminina egenskaper (Connell, 2005:166).  
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3.5 Pojkar som individer och grupp  

Män och pojkar som grupp intar en överordnad position gentemot kvinnor och flickor som 

grupp. Emellertid kan män och pojkar som grupp vara underordnade andra grupper av män 

och pojkar, menar Björnsson (2005:35). Connell namnger det dominerande förhållandet 

mellan olika grupper av män och pojkar för en hegemonisk maskulinitet, vilket sätter 

normerna för vad som är eftersträvansvärt av en typisk maskulinitet (Connell, 1999:101). Alla 

lyckas inte nå upp till normen och måste ständigt hantera en underordning. Den mest 

underordnade maskuliniteten är den symboliskt förknippade med femininet och 

homosexualitet (Connell, 1999:102).  

Den hegemoniska maskuliniteten kan beskriva en ständig kamp om de sociala positioner som 

utspelar sig bland pojkar i allmänhet, men också i skolkontexter. Detta kan vara en av 

förklaringen varför pojkar idag presterar låga resultat, menar Björnsson (2005). Skolan är en 

plats där kunskap och betyg anses vara viktiga, men även en plats där man formar sin 

identitet. Pojkar är ständigt involverade i sociala positioneringar och intar ett slags anti plugg 

kultur, som går emot skolans ideal om ”lusten att lära” (Björnsson, 2005:34). Engagemang 

och ansträngning i skolan tillskrivs feminina egenskaper, vilket positionerar pojkarna i den 

mest underordnade maskuliniteten. Därför uppvisar pojkar motstånd till skolarbete och vill ge 

intryck av att inte ta skolan särskilt allvarligt. Genom att framställa en ansträngningsfri 

framgång bekräftar man maskuliniteten (Holm, 2008:132).  

Connell (2001) menar att skolan på olika sätt bidrar till maskulinitetens positioneringar 

genom att skilja ut lyckade från misslyckade elever. De pojkar som misslyckas i skolans 

mening kan använda andra maktkällor för att kompensera sina studiebrister. Andra maktkällor 

kan uttryckas i idrottsframgång, aggressivt beteende eller sexuella erövringar. På så sätt 

försöker grupper av pojkar genom regelbrott erhålla status eftersom denna inte kan 

kanaliseras genom andra kanaler (Connell, 2005:172). Maskulinitet förknippas i många 

sammanhang som bland annat hårdhet, aggressivitet och konfrontation. De pojkar som sätter 

skolans ideal högt kan riskera att bli mobbade eller få en låg status bland andra pojkar och 

flickor. Björnsson (2005:33) argumenterar för att pojkar inte är fria individer som kan välja att 

anstränga sig för bra skolresultat, utan deras skolvardag är uppbyggd på att ständigt förhandla 

om sina sociala positioneringar med andra pojkar. Sandell (2007:70) hävdar däremot att 

istället för att rikta uppmärksamheten mot pojkarnas inre faktorer, har pojkarnas sämre 
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prestationer, historiskt sätt, pekat på brister i yttre omständigheter som lärarna, läromedlen 

och pedagogiken.  

3.6 Flickor som individer och grupp 

Flickor har precis som pojkar normer att leva upp till och förhandlar sin sociala position. 

Flickornas normer är att försöka vara så feminina som möjligt och undvika motsatsen, dvs.  

maskulinitet (Wahlgren, 2009:22). De flickor som inte lyckas uppfylla samhällets och därmed 

skolans genusnormer, tenderar att bli uppfattade som stökiga och problematiska. De beskrivs 

av lärare som svåra att handskas med och ibland värre än pojkar (Öhrn, 2000:46).  

Ambjörnsson (2004) diskuterar femininiteter utifrån en studie som var förlagd på två olika 

gymnasieprogram, Samhällsvetenskapsprogrammet och Barn och fritidsprogrammet. Hennes 

studie visar hur feminiteter kan skilja sig mellan olika flickor. Flickorna på barn och 

fritidsprogrammet använde en mer utmanande kvinnlighet för att trotsa skolans krav, utmana 

pojkar och manliga lärare och skolans auktoriteter i stort. Dessa flickor upplevdes som 

problematiska eftersom de inte uppförde sig som flertalet av flickor, utan mer avvikande från 

det normala (2004:57). Fickorna på samhällsvetenskapsprogrammet försökte däremot leva 

upp till en normativ femininitet som kan förklaras med egenskaper av måttfullhet, kontroll, 

inlevelseförmåga och tolerans (Ambjörnsson, 2004:57). Dessa flickor hade höga 

förväntningar på sig själva. Förväntningarna innebar att vara högpresterande, duktiga och 

väluppfostrade elever (2004: 72).  

När man vill förhandla fram sin sociala position inom maskuliniteter, verkar det till pojkarnas 

nackdel inte uppskattas med studiemotivation. Till flickornas fördel däremot, är engagemang 

och studier många gånger förknippat med någonting positivt. Sandell (2007:70) diskuterar 

flickornas höga skolprestationer utifrån ett historiskt kvinnoperspektiv och menar att flickors 

höga resultat kan bero på att de har lättare att underordna sig skolans krav och regler, precis 

som kvinnor historiskt sätt alltid har underordnat sig i samhället. Argumentet får medhål från 

Wahlgren (2009:23) som menar att flickor har lättare att knäcka skolkoden och anpassa sig till 

skolans krav, vilket gynnar dem utifrån ett skolsammanhang. En av anledningarna till att 

flickor lyckas bättre kan vara att de använder sig av olika inlärningsstrategier och att de just 

på grund av sin underordning anstränger sig mer och därmed presterar bättre, menar 

Jacobsson (2000:70).  
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Trots att flickor idag presterar bättre betyg än pojkar i samtliga ämnen, visar forsningsresultat 

att de lider av oerhört dåligt självförtroende och tilltro till sig själva. De senaste 2OECD 

mätningar, visar att Svenska flickors tilltro till sig själva anses internationellt sett vara den 

näst längsta. Svenska pojkar ligger markant över genomsnittet när det gäller tilliten till den 

egna förmågan av inlärning, trots att de presterar sämre än flickorna. Flickors självtillit skiljer 

sig inom olika ämnen. Inom ämnet matematik är flickornas självbild mer negativ medan den i 

ämnen som svenska och bild är någorlunda bättre. Som helhet har pojkar en mycket bättre 

självtillit, men presterar trots det oroande låga resultat som grupp i skolan (Björnsson, 

2005:45). 

3.7 Lärare som medskapare av genus 

Föreställningar om olika fenomen som finns i samhället, går även att finna i skolan eftersom 

skolan som institution inte är en isolerad plats, utan påverkas av de elever och den personal 

som ingår i den. Den genusordning som råder i samhället speglas i skolan på olika sätt. Några 

av dessa är skolans organisation, dess lärare och även de läromedel som ligger för 

lektionernas innehåll (Holm, 2008:42).   

Lärare kan genom elevinteraktioner och egna föreställningar om hur en flicka respektive 

pojke bör vara forma olika femininiteter och maskuliniteter (Ibid.). På så vis upprätthålls 

genussystemet i skolan. Genussystemet upprätthålls även genom att lärare förhåller sig passivt 

till de förhållanden som råder på skolan (Käller, 1990:65).  

Lärare som bemöter och förhåller sig till elever genom att placera in dem i olika fack 

stigmatiserar och marginaliserar både pojkar och flickor (Wahlgren, 2009:29). Detta är en av 

många anledningar till att flickor och pojkar har olika förutsättningar i skolan. De förväntas 

bete sig på ett genusbestämt sätt. De föreställningar som lärare ofta har om pojkar och flickor 

är att pojkar är stökiga, aktiva och högljudda. Flickorna står för motsatsen som passiva, tysta 

men ordentliga (Holm: 2008:43).  

När elever inte beter sig utifrån sitt tilldelade genus anses de vara problematiska och 

avvikande. Ett exempel är hur en lärare som ingår i Holms studie menar att” jobbiga tjejer är 

jobbigare än jobbiga killar”(2008:92). Holm hävdar att oavsett om en flicka är tyst eller tar 

plats, anses hennes beteende vara fel. Samma attityd verkar finnas bland skolans pojkar. 

                                                 
2 Statistisk databas som mäter och utvärderar olika medlemsländernas politik, policy och lärande.  
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Lärare har en större acceptans för stökiga pojkar, och för pojkarna blir tysthet ett 

problematiskt slag. Tysthet anses vara abnormt och avvikande (Ibid.,:92).  

Även lärares sätt att organisera lektioner, arbetssättet och dess innehåll kan påverka elevernas 

beteende och dess formation av sig själva i en klass. Skolans undervisning har dock förändrats 

från att i regel vara lärarstyrd till en utveckling och strävan efter individualisering och 

självständigt arbete. Karlssons (2003:191) studie visar att när eleverna tilläts arbeta med eget 

arbete eller i smågrupper fanns där en möjlighet till varierade könsgestaltningar, något som 

var mer komplicerat att finna i helklassundervisning. Andra studier tvärtom, varnar för 

grupparbeten och individualisering och menar att dessa bidrar till en könssegregering där 

elever självmant väljer att arbeta med flickor och pojkar av det egna könet. Det fria valet av 

bänkkamrat skapar både en social och könssegregering, hävdar Lindblad och Sahlström 

(1999:82).  

Även lärarens kön kan påverka klassrumsinteraktionen. Björnsson (2005:46) påpekar att det 

endast finns ett fåtal studier som belyser innebörden av lärarens kön och hänvisar till 

framförallt två undersökningar (Bellamy; Daffy, 2001) som tyder på att lärares kön för 

klassrumsinteraktionen är av betydelse. Bellamy fann att manliga lärare kommunicerade mer 

med pojkar medan kvinnliga lärare kommunicerade jämlikt mellan flickor och pojkar. Daffys 

studie upptäckte att manliga lärare interagerade i lika stor utsträckning med både flickor och 

pojkar när de undervisade matematik, men att de generellt sett kommunicerade mer med 

pojkar under språklektionerna. Kvinnliga lärare hade däremot mer kommunikation med 

pojkar i språkundervisningen, men även i andra ämnen (Björnsson 2005:47). Som det har 

nämnts tidigare, menar Einarsson (2003:79) tvärtom att manliga och kvinnliga lärare 

kommunicerar mer med elever av det motsatta könet. Einarsson förklarar beteendet genom att 

lärare och elever skulle kunna finna en viss attraktion eller eventuellt omsorg om det motsatta 

könet och därmed interagerar mer med varandra.  

Holms (2008:92) studie visar att manliga lärare skapar en sorts gemenskap med pojkarna 

genom att boxas kamratligt med sina elever. Holm menar att sådant beteende skapar en allians 

mellan pojkar och män, men samtidigt utesluter flickorna och vissa andra pojkar. Hon hävdar 

vidare att kategoriseringen av flickor som mogna och pojkar som omogna, som uppmuntras 

att använda sin kropp, sätter upp beteendemallar för eleverna som begränsar deras 

handlingsmöjligheter.  
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4 Skolan 

Som en övergång till resultatkapitlet vill jag presentera skolan och de två klasser som den här 

studien bygger på. Med tanke på informanternas integritet och löfte om anonymitet 

presenteras skolan och lärarna med fingerade namn i den här undersökningen.  

 4.1 Majskolan 

Skolan där undersökningen har förlagts är en mindre institution som består av cirka 300 

elever. Den ligger centralt i det lilla samhälle som omger den, nära till affärer, bussterminalen 

och tågstationen. Många av eleverna som går på skolan kommer från mindre orter 

runtomkring och pendlar med buss eller tåg. Byggnaden är varm och välkomnande med 

rymliga och fräscha lokaler. Skolans centrala punkt utgörs av ett stort bibliotek med en 

imponerande boksamling. Klassrummen är placerade runtomkring biblioteket på två olika 

våningar. Där finns många små grupprum för eleverna att arbeta i, samt ett stort omfång av 

datorer och salar. På skolans väggar hänger affischer med slogans som ” här tillåts alla vara 

olika, våga vara dig själv, våga vara annorlunda, våga utmana dig själv” . Skolan erbjuder sju 

olika gymnasieinriktningar, där den samhällsvetenskapliga - och naturvetenskapliga 

programmet är bland de mest populära. Eleverna som går på skolan, är enligt skolans 

studievägledande av en högre medelklass, med förmögna föräldrar med stora ambitioner och 

förväntningar på sina barn. På Majskolan finns endast några få elever, cirka 1 procent, med 

annan bakgrund än svensk. Den största andelen av lärare som arbetar på skolan är kvinnor. De 

få manliga lärarna som undervisar på skolan är matematik, naturvetenskap, historia och 

samhällskunskapslärare. Skolan har en jämställdhetsplan som utarbetades 2005 för lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter för män och kvinnor.  

4.2 Helen & Klass 1 

Klass 1 kan räknas som en etnisk homogen klass, eftersom den består endast av elever med 

svensk bakgrund. Klassen består av elva flickor och sju pojkar. Av klassföreståndaren och 

svenskläraren Helene, beskrivs klassen som motiverad, men aningen bekväm ” eleverna vill 

gärna satsa på höga betyg, men helst med minsta möjliga insats”.  

Helene tog över klassen, under höstterminen 2008, eftersom klassens dåvarande lärare blev 

mammaledig. Trots att hon började undervisa eleverna mitt i en termin, känner hon sig 

numera bekväm och avslappnad med eleverna. Helene har undervisat på Majskolan sedan 

skolan öppnade, år 2003. Efter att ha arbetat som tolk och journalist, valde hon enligt henne 
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själv, den trygga vägen och tog lärarexamen 2000. Helene undervisar i svenska och franska 

och är nöjd med att undervisa på gymnasiet.  

Det första man slås av när man kliver in i klassrummet är elevernas segregerade placering. 

Klassen består av pojke, pojke och pojkar. Två av klassens sju pojkar har valt att inte sitta 

med klassens övriga. De sitter inte bredvid varandra, utan har beblandat sig med klassens 

flickor. Fem av sju pojkar sitter i det högra hörnet av klassrummet. Klassens samtliga flickor 

sitter på den motsatta sidan av rummet. Klassen beskrivs som relativt jämn, med lite starkare 

flickor. Klassen har känt varandra under två år och kan sina positioner, där de låter alla 

komma till tals, enligt Helene.  

4.3 Karin & Klass 2  

Karin är 42 år gammal och har undervisat som lärare i 20 år. Hennes karriär började på 

förskolan där hon arbetade i fem år. Med tiden har hon sakta utbildats till lärare inom svenska 

och engelska för grundskolans senare år och gymnasiet. Hon är tacksam över att arbeta med 

äldre ungdomar, eftersom hon känner att hon kan göra större skillnad och påverka på ett annat 

sätt än vad hon kan på förskolan. Likt Helene, har Karin undervisat på Majskolan sedan 

skolans start, år 2003.  

Klass 2, där Karin undervisar består av tio flickor och sex pojkar. Även den här klassen kan 

beskrivas som etnisk homogen eftersom alla elever har svensk bakgrund. Samtliga elever 

beskrivs som studiemotiverade och aktiva studenter. Karin menar att klassen består av 

engagerade, samhällsmedvetna och duktiga elever. Enligt Karin är flickorna betygsmässigt 

starkare än pojkarna och håller fokus på sina studier på ett mer moget sätt. Likt Klass 1, är 

segregeringen slående i Klass 2. Flickorna och pojkarna sitter i varsitt hörn i klassrummet. 

Flickorna på den högra sidan och pojkarna i det vänstra hörnet av rummet. Mittenutrymmet är 

tomt.  
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5. Resultat 

Det här kapitlet redovisar resultatdelen genom att bland annat beskriva vad som noterades 

under observationerna. Syftet med observationerna var att noggrant och systematiskt studera 

klassrumsinteraktionen utifrån ett genusperspektiv. De företeelser och det resultat som 

framkom under observationstillfällena, blev utgångspunkten för de kvalitativa lärarintervjuer 

som också redovisas i det här kapitlet. Varje klass redovisas under ett eget kapitel. För en mer 

överskådlig bild har observationerna och intervjuerna slagits ihop. 

 
5.1 Klass 1 – Resultat av observation och intervju 

De lektionerna som observerades var samtliga lärarstyrda. Inför varje observationstillfälle 

gavs utförlig information till mig angående lektionernas innehåll, upplägg och genomförande. 

Under de tre gånger som Klass 1 observerades, var upplysningen och romantiken på agendan 

och läraren informerade, föreläste och interagerade med eleverna genom att ställa frågor och 

uppmana till diskussion. Klassens svensklärare, Helene, använde flitigt internet och en 

projektor, där hon visade bilder, konst, musik och olika youtube klipp, och eleverna 

uppmanades alltid att hitta möjliga associationer mellan då- och nutid.  

När Helene ställer frågor riktar sig dessa inte mot någon speciell. Frågorna ställs rakt ut i 

klassrummet och är riktade till ett ni: ”Vet ni om…, är det någon som vet…, hur tycker ni 

att…”. De som vill och kan svara, tar till ordet spontant eller genom att räcka upp handen. 

Pojkarna sitter mestadels och småpratar, leker med nycklar, persienner, mobiler och tittar ut 

genom fönstret. Vid ett observationstillfälle somnar en av pojkarna på lektionen. Pojkarna 

visar trots sin låga aktivitet på lektionerna ingen omfattande form av störigt beteende. När 

pojkarna sitter och småpratar ignoreras detta, men när tillsägelserna väl utdelas, görs det ofta i 

form av grupptillsägelser: ”Killar ska jag behöva sära på er, killar nu får ni vara 

koncentrerade”. Under samtliga observationer delades endast ett beröm vardera, ett till en 

flicka och ett till en pojke. Helene vänder sig till hela klassen som en grupp, och de få elever 

som får höra sitt namn under mina observationer är oftare flickor.  

Under alla lektioner som observerades var flickorna mer aktiva genom att medverka i 

diskussionerna eller genom att räcka upp handen för att svara på frågorna. I Klass 1 är det 

flickorna som dominerar klassrumsdiskussionerna. De tar mycket längre tid på sig att svara 

och är engagerade i det som sägs genom att komplettera med ytterligare information om 

ämnet som diskuteras. Pojkarnas uttalanden är få och korta. De avbryter genom att 
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kommentera andras uttalanden eller genom att addera till några få ord eller fraser till det som 

redan har sagts. Helene står på den högra sidan av rummet under samtliga lektioner. På den 

högra sidan sitter klassens samtliga flickor.  

Tabell. 1  Klass 1 – Medelvärdet i procentenheter av hur många gånger flickor och pojkar 
interagerar med varandra eller med läraren i klassrummet. 

Klass 1 Flickor Pojkar 
Får höra sitt namn 61 39 
Frågor från pedagog 67 33 
Tillsägelser från pedagog 8 92 
Beröm från pedagog 39 61 
   
Tar ordet spontant 63 37 
Räcker upp handen 77 23 
Avbryter den som talar 21 79 

 %  % 

 

Tabellen visar att flickorna interagerar mer med läraren under lektionen genom 

handuppräckning och de spontana uttalandena under diskussionerna. Tabellen visar också att 

det är flickorna som oftare får höra sitt namn under lektionerna. Talutrymmet skiljer sig en hel 

del mellan flickor och pojkar. Flickorna är fler till andelen i klassrummet och det finns många 

fler att slå ut utrymmet på. Genom att räkna ut medelvärdet försöker man jämna ut 

skillnaderna i omfattning och resultatet visar att pojkarna i relation till flickorna är mindre 

verksamma under helklassdiskussioner. 

5.1.1 Social popularitet 

Helene menar att majoriteten av klassens pojkar har en konflikt mellan studier och popularitet 

och att dessa två komponenter inte går under samma betäckning i skolan.   
”Pojkarna är för tillfället i konflikt med varandra och med sig själva. Det finns lite motsättningar 

för när de ska välja kompisar eller vara aktiva på lektionen. Ska man välja de slöa eller de 

pluggiga. Resultatet kan ofta jämföras med vilka kompisar man sitter med. Om man väljer de 

slöa, är man inte så aktiv på lektionen. Väljer man de pluggiga blir det tvärtom. De drar ner 

varandra lite”. 

De sju pojkar som sitter tillsammans i det högra hörnet av klassrummet är de som spontant 

kommenterar och avbryter eller fyller i andras meningar. De två pojkarna som sitter bland 

flickorna tar aldrig till ordet i klassrummet, varken spontant eller genom handuppräckning. 

Dessa pojkar är enligt Helene, de som strävar lite högre, men också de som har blivit över och 

inte har riktigt någon att vara med. Därför har de anslutit sig till flickorna, där de också 
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hamnar i konflikt. Dessa två pojkar strävar efter höga betyg, men inte tillräckligt högt enligt 

flickornas kriterier.  

 

”Även om de strävar högt, gör de inte alltid det de ska, så de smiter undan med de flickor som är 

riktigt motiverade. Flickorna avskyr någon som rider på dem, som glider med, de vill inte ha 

några slöa pojkar som inte kommer på lektionerna för de är vana vid det.  

 

Flickornas vana av att ta hand om slöa pojkar härstammar från högstadiet, där traditionen ofta 

är den att flickorna tar allt ansvar under gemensamma grupparbeten, menar Helene. Vidare 

menar hon att när flickorna kommer till gymnasiet blir den individuella undervisningen som 

en frigörelse för många av flickorna, och de motsätter sig ofta grupparbeten med pojkar.  

 

”Det har ofta varit så att de motiverade flickorna har dragit grupparbetena på högstadiet. De 

motiverade tappar motivationen och lusten när andra bara glider med, fast glidare inte får ett 

högre betyg ändå. Tyvärr har vissa pojkar en benägenhet att tro att de kan rida på andras 

bekostnad.” 

 
5.1.2 Skolkoden 

Även om flickorna anses vara mer studiemotiverade, har de liksom klassens pojkar grupperat 

sig efter olika positioner i klassrummet. Helene menar att klassen består av tre sorters 

grupperingar: de motiverade, de populära och de som är mitt emellan. De flickor som har 

hamnat mittemellan kallar sig själva för Dream team - gruppen. Det är flickor som har relativt 

låga betyg, men ändå högre betyg än klassens pojkar. ”De är mer tuffa och spelar på sin 

tjejighet”. De populära flickorna har höga betyg, men har ibland svårt för att bestämma sig för 

om de ska satsa på sina studier eller på att fika. De vill gärna vara där det svänger och händer, 

menar Helene. Den gruppen strävar högt, men ska helst göra så lite som möjligt för att uppnå 

det. De motiverade flickorna är noggranna, de följer instruktioner, vill gärna förstå, och utföra 

uppgifter ordentligt.  

 

”De motiverade flickorna är jättemåna om att följa alla kriterier för vad som ska göras i en 

uppgift. I överlag är det så med flickorna, de ska ställa hundra frågor inför en uppgift, de ska 

helst veta hur många sidor, rader och helst hur många tecken man ska skriva för att det ska bi 

bra.”  

 
Flickorna förefaller vara mer försiktiga och noggranna i sina studier. Enligt Helene är 

pojkarna mer självständiga och vågar utföra en uppgift mer ledigt, utan att behöva följa alla 
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punkter som de kan tänkas få poäng för. Samtidigt, har klassens samtliga pojkar sämre betyg 

än flickorna i ämnet och Helene tror att det handlar om att knäcka skolkoden.  

 

”Flickorna knäcker oftare koden snabbare än pojkar. Det verkar som att det är lättare för dem att 

lista ut vad det är som krävs, de är mer måna om det och ofta duktiga på att förstå vad lärarna 

vill ha. Det kan ibland vara frustrerande, de gör allting rätt, men ändå finns det inte ett 

tillräckligt stort djup, för de har lärt sig att plocka de rätta delarna, men det är inte alltid så bra 

som man hoppas att det ska vara.” 

 

Trots att flickorna enligt Helene, har en bättre benägenhet att knäcka skolkoden och är mer 

medvetna om vad som förväntas av dem i svenskundervisningen, behöver det inte alltid leda 

till ett bra resultat. Helene känner en frustration över att flickorna som har knäckt skolkoden 

och vet hur en bra inlämningsuppgift ska vara, levererar trots det arbeten med ett lagom stort 

djup. 

5.1.3 Klassrumsinteraktionen 

Helene försöker alltid ha en överblick över klassen för att alla ska bli sedda och få ett tillfälle 

att säga någonting. Anledningen till att hon ställer så kallade ”ni” frågor beror på att hon inte 

vill peka ut elever eller bjuda in de blyga eleverna till diskussion.  

 

”När jag undervisar i språk (franska) använder man sådana metoder för att man vill att alla ska 

prata under lektionen, men om man under svensklektionerna inte vill prata så kommer man ändå 

inte kunna säga någonting vettigt” 

 

Interaktionen med eleverna bygger på att de som vågar prata i klassrummet är de som räcker 

upp handen eller tar till ordet spontant. De elever som är blyga bjuds inte in till samtal 

eftersom det från Helens synvinkel finns en förståelse för hur obekvämt det kan vara att bli 

utpekad till att svara på en fråga som man inte riktigt har svaret på. Helene poängterar dock 

vikten av att vara aktiv på lektionerna och menar att ”det går inte att bara komma och göra 

uppgiften bra, men vara disträ på lektionerna. Det fungerar inte så om man vill ha mer än ett 

G”. För att uppnå ett bättre betyg krävs det med andra ord att man är aktiv på lektionerna och 

medverkar i helklassdiskussioner som pågår i svenskämnet.  

 

5.1.4 Talutrymmet 

Helene upplever klassen som jämlik. Alla får utrymme och tillfälle att prata under lektionen 

och pojkarna dominerar inte klassrumsinteraktionen, menar Helene. Det finns dock en flicka 
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som hörs lite extra i klassrummet och får andra att sucka och jämra sig när hon tar till ordet 

alldeles för länge. Samtidigt finns det elever som i princip aldrig säger någonting och enlig 

Helene är det flickorna som är de tysta, i jämförelse med pojkarna. Det resultat som framgår 

av tabell 1 skiljer sig från Helenes egen uppfattning av klassrumsinteraktionen i Klass 1. När 

resultaten av de genomförda observationstillfällena presenteras för Helene, uttrycker hon 

följande:  

”Det är förvånande att se att pojkarna inte är verksamma i klassen. Jag tycker att det egentigen 

finns några killar som är väldigt drivande, fast de är rätt blygsamma, men vill gärna. Jag ser att 

killarna avbryter mer och det är oroande … fast jag undrar om de avbryter och tar över, jag tror 

att de mer fyller i än tar över diskussionen … Det som har varit den oroande trenden är att låta 

pojkarna komma fram för mycket, men det vekar inte vara så i den här klassen i alla fall och det 

är lättande, tycker jag”.  

 

Helene uttrycker en lättnad över att pojkarna inte dominerar klassrumsinteraktionen, samtidigt 

som hon är något överraskad över pojkarnas låga aktivitet i klassrummet. Tidigare under 

intervjun uttrycker Helene ett motstånd mot att peka ut blyga personer genom att ställa direkta 

frågor till dessa elever, samtidigt som ett högre betyg enligt Helene, uppnås genom en hög 

aktivitet på lektionerna. Blygsamheten kan i den här klassen vara en förklaring till pojkarnas 

låga betyg. Som det framgår i tabell 1 är flickorna mer aktiva både genom handuppräckning 

och genom att spontant ta till ordet i klassrummet. Eftersom pojkarna har en låg aktivitet inom 

de nämnda kategorierna, kategorier som enlig Helene ger högre betyg, framstår det som att 

pojkarna genom att fylla i flickornas utsagor försöker ge sken av att vara aktiva under 

lektionen. 

5.1.5 Genusprioritet 

Helene anser sig ha en god genuskompetens och försöker arbeta med genus i klassrummet och 

belysa olika könsroller genom litteratur, film och samtal. Det finns ett personligt intresse för 

ämnet och området anses vara betydelsefullt, men hon arbetar även med genus för att uppfylla 

kursplanens mål.  

 

”Eleverna kan tycka att det blir lite tjatigt, för de vet precis vad jag tycker… att flickorna ska 

vara lika mycket värda och att homosexualitet är accepterat. Jag är ganska medveten om det. Jag 

låter inte dem trycka ner varandra och tramsa om det. Vi jobbar mycket med det och det kommer 

tillbaka hela tiden.” 
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Helene menar att arbetet med jämställdhet återkommer ständigt genom litteraturen, där hon 

som lärare försöker att hitta böcker där alla är representerade. Samarbetet med de andra 

svensklärarna på skolan har lett till att ett större arbete om flickor och pojkar i barnlitteraturen 

samt, flickor och pojkar i ungdomslitteraturen resulterat i två uppsatsskrivningar om 

jämlikhet. Eleverna upplever att arbetet med jämställdhet kan vara aningen tröttsamt eftersom 

de redan vet vilka regler som gäller i klassrummet, enligt Helene. Det har funnits några 

tillfällen då föräldrarna har motsatt sig arbeten om homosexualitet och fört fram klagomål 

över att undervisningen ständigt ska präglas av jämlikhet, menar Helene.  

 

”Föräldrarna har varit väldigt negativa. De har kommit fram till mig och frågat om vi måste 

hålla på med homosexualitet så mycket. Min son tycker inte om det. Vaddå håller på, kan man ju 

undra, vi läser böcker, tittar på filmer, vi pratar om det.” 

 

Skolan har tidigare haft aktiva dagar om jämlikhet, men på grund av föräldrarnas 

motsättningar, finns numera jämlikhet endast på pappret på Majskolan.  

 

5.2 Klass 2 – Resultat av observation och intervju 

Samtliga lektioner som observerades startades med en kort resumé av veckans nyheter, där 

eleverna själva efter eget intresse kunde föra fram en fråga i klassrummet. Under samtliga 

observationstillfällen var det antagligen Karin eller två pojkar i klassen som tog initiativet till 

diskussion. De gånger som Karin lyfte fram en specifik nyhet, riktades uppmärksamheten till 

klassens flickor, för att sedan lyfta över frågan till klassens pojkar, av vilka endast två var de 

aktiva. Av klassens sex pojkar är fyra passiva och yttrar sig aldrig på lektionen varken genom 

spontana uttalanden eller genom att räcka upp handen. Dessa pojkar halvligger på skolbänken, 

klottrar på bänken och leker mestadels med sina mobiler.  

 

Flickorna förefaller vara lågmälda under klassens inledande sekvens som behandlar nyheter, 

men tar igen sig under lektionen och räcker aktivt upp handen för att svara på de frågor som 

berör det aktuella svenskämnet, läxan eller kommande prov. Två flickor uttalar sig aldrig på 

lektionen, men stannar ofta innan rasten eller efter lektionens slut för att konversera med 

Karin. Karin tilltalar ofta klassen som grupp. De få elever som får höra sitt namn i Klass 2 är 

de två aktiva pojkarna och klassens samtliga flickor. Under samtliga observationer utdelades 

varken beröm eller tillsägelser. Likt Helene, ställer Karin ni- frågor, frågor som inte riktar sig 

till någon speciell, utan den elev som känner sig motiverad att svara, tar till ordet. Som det 
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nämndes under klasspresentationen är klassen tydligt segregerad, där flickorna sitter i det 

vänstra hörnet av rummet och pojkarna i det högra hörnet. Karins placering är i mitten av 

rummet och hon både sitter och står mer vänd mot flickorna än pojkarna.  

  

Tabell. 2  Klass 2 – Medelvärdet i procentenheter av hur många gånger flickor och 
pojkar interagerar med varandra eller med läraren i klassrummet. 

Klass 2 Flickor Pojkar 
Får höra sitt namn 64 36 
Frågor från pedagog 68 32 
Tillsägelser från pedagog - - 
Beröm från pedagog - - 
   
Tar ordet spontant 85 15 
Räcker upp handen 82 18 
Avbryter den som talar 24 76 
 % % 

 

Tabellen visar att flickorna är mer aktiva på lektionen. De interagerar med mer läraren och 

läraren interagerar mer med flickorna, genom tilltal och frågeställningar. Flickorna räcker upp 

handen oftare, tar ordet spontant, men avbryter i mycket mindre grad än vad pojkarna gör. I 

jämförelse med flickorna har pojkarna en låg aktivitet i samtliga kategorier, förutom den sista 

som innebär att avbryta en annan elev som talar. Karin menar att det främst är två pojkar som 

avbryter andra elever. Bland pojkarna finns en låg aktivitet och det är främst klassens två 

pojkar som representerar all aktivitet i mina observationer, även den sista kategorin som 

handlar om att avbryta den som talar.  

 

5.2.1 Strategiskt lärande 

Karin är medveten om att pojkarna är mindre aktiva under lektionen och att många av dem 

yttrar sig sällan. Karin är emellertid övertygad om att pojkarna brukar engagera sig mer i den 

tredje årskursen.  

”I trean händer någonting.  Pojkarna brukar komma ifatt flickorna på många sätt då. I Svenska 

C- är det ofta killar som är mer analytiska i diskussionerna, de dominerar klassrummet helt och 

hållet, speciellt muntligt. Från början är det flickorna som är starka, men genom olika strategier 

utvecklas pojkarna ibland mer än de starka flickorna som man har i tvåan.” 

 
Karin menar att pojkarna i årskurs tre genomgår en förändring där de blir mer aktiva på 

lektionerna, men även presterar bättre än många flickor. Med strategier menar Karin att pojkar 

strategiskt använder sig av olika medel för skapa goda kvaliteter inom ämnet. En sådan 
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strategi är dataspelen, ett viktigt hjälpmedel för pojkar att förbättra sin engelska. Flickornas 

datoraktivitet skiljer sig från pojkarnas eftersom de ofta läser andras bloggar och tittar på 

olika modesidor, menar Karin. Hon menar vidare att flickorna fastnar i populärlitteraturen och 

aldrig riktigt lär sig att behärska läsa mer avancerad litteratur.  Flickorna är bättre lottade 

eftersom de ofta har växt upp med många fler böcker innan de kommer till gymnasiet, men 

hon menar att det i de flesta fall jämnar ut sig i årskurs tre, eftersom populärlitteratur många 

gånger stagnerar flickornas läsande. Enligt Karin börjar pojkar med Sune–böckerna, fortsätter 

med Harry Potter, Mankell, Guillou och deckare. De är också ofta politiskt engagerade och 

intresserade av historia, och läser därför insändare och faktaböcker.  

 

”De läser tyngre saker helt enkelt och mer aktivt än vad flickorna gör, som t.ex. 

populärlitteratur. Pojkarna tar sig på något sätt vidare i litteraturen. Ofta har killarna lättare för 

den här systematiska dispositionen och analysen medan tjejerna har lättare för 

populärlitteraturen som är mer mjuk. Känns lite förnedrande att säga så, varför skulle inte 

flickorna kunna läsa mer avancerad litteratur egentligen, men rent generellt är det så.” 

 

Pojkarnas val av strategiska dataspel förbättrat deras engelska vokabulär, samtidigt som de 

enligt Karin gynnas av att läsa specifika genrer där de intar rollen av en aktiv läsare.  Trots att 

flickorna har läst mycket mer litteratur innan de kommer till gymnasiet, blir inte det till deras 

fördel eftersom litteraturen som många flickor läser, populärlitteratur, inte anses tillräckligt 

avancerad enligt Karins kriterier.   

 

5.2.2 Den flitiga flickan 

Klassens elva flickor beskrivs som duktiga och måna om att förstå och utföra uppgiften 

noggrant efter dess alla kriterier. De är väldigt måna om sina betyg och studerar hårt. Ibland 

upplever Karin att flickorna har knäckt skolkoden och vet hur de ska lära in saker, men att den 

riktiga kunskapen om olika delmoment aldrig fördjupas.  

 

”Flickorna sitter och läser, läser och läser tills man till slut vill säga du måste göra något annat 

än läsa! Killarna verkar ha en effektivare inlärning. När man tränar och är stark fysisk då har 

man lättare att ta till sig kunskap än när man alltid är sådär seg. Flickorna är ofta slarviga med 

maten, rör sig inte mycket och är väldigt rädda för att vara tjocka och de blir tjocka i den här 

åldern, de får andra former och är jätterädda för det. Det är inte ovanligt att de äter dåligt. 

Flickorna har knäckt skolkoden, men man önskar ibland att de kunde göra någonting mer av 

det.” 
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Precis som Helene i Klass 1, upplever Karin att flickorna vet vad som förväntas av eleverna 

för att utföra en uppgift korrekt, men båda lärarna anmärker på att flickorna inte presterar 

tillräckligt bra trots att de har knäckt skolkoden. Flickornas sämre prestationer förklaras med 

dåliga matvanor och en stark oro över att få mer rundare former. Flickorna förefaller enligt 

Karin ha en sämre inlärningsförmåga och prestera tvivelaktigt bra, trots att de har bättre betyg 

än klassens samtliga pojkar.  

 

5.2.3 Anti plugg kultur 

Karin anser att flickorna ofta är duktiga i skolan för att de vill och måste leva upp till 

föräldrarnas förväntningar av att vara en duktig flicka. Pojkarnas betyg och prestationer är 

aningen problematiska eftersom de ofta utsätter varandra för en antipluggkultur och måste 

studera i smyg. Majoriteten av pojkarna i Karins klass presterar goda resultat skriftligt.  

 

”Med vissa elever är det så att de inte får lov att vara duktiga, det är inte coolt att följa det som 

fröken säger. Bara att man är här, visar att man är rätt högt motiverad och går man på natur och 

samhällsprogrammet är man mer motiverad än om man väljer andra program.  Pojkarna säger 

emot sig själva lite där.” 

 

Pojkarna har gjort ett medvetet gymnasieval, som enligt Karin är mer teoretisk och därmed 

förväntas man automatiskt vara mer skolmotiverad än om man hade valt att studera på andra 

gymnasiala linjer. För att i offentliga sammanhang inte framstå som allt för ambitiösa och 

engagerade i skolan verkar pojkar föredra att visa sina kunskaper och framåtanda i skriftliga 

uppgifter. De skriftliga uppgifterna utför man ofta hemma och dessa behöver inte visas för 

någon annan i klassen.  

 

5.2.4 Klassrumsinteraktionen  

Karin menar att flickor har lätt för att ta till sig fria uppgifter bättre än många pojkar, men att 

de duktiga pojkarna kan ta till sig friare uppgifter bättre än de duktiga flickorna. Flickorna 

skriver ofta för läraren enligt Karin och bockar av det som de får poäng för. Därför finns det i 

klassen motsättningar mellan flickor och pojkar, där flickorna strategiskt väljer att samarbeta 

med andra flickor. De gånger där Karin har försökt styra undervisningen till ett bättre 

samarbete mellan könen, har flickorna tillsammans protesterat och uttryckt sitt missnöje över 

arbetssättet.  



35 

 

”Flickorna i den här klassen vägrar att samarbeta med pojkar eftersom de är så oroliga över sina 

betyg och avskyr någon som utnyttjar deras ambition över att lyckas i skolan. Det är bra att 

samarbeta över gränser men samtidigt vill man inte neka flickorna deras rätt att välja den partner 

de själva önskar. Betygen är så otroligt viktiga för vissa av dem och de vill inte bli neddragna på 

grund av en sämre klasskamrat.” 

 
Karin har vid upprepade gånger försökt att få klassens pojkar och flickor att samarbeta med 

varandra, men har numera valt att acceptera flickornas önskan om ett mer individuellt 

arbetssätt eller att de får frihet att välja sin egen partner.  

 

5.2.5 Talutrymmet 

Karin tycker att klassen är jämlik. Pojkarna dominerar inte talutrymmet och flickorna är 

oerhört aktiva under hennes lektioner. Ofta vill flickor hålla sig till ämnet, diskutera läxan, 

den aktuella boken, epoken eller uppgiften. Flickorna tycker inte om att gå utanför gränser, 

menar Karin medan pojkarna ibland kan sväva ut i andra diskussioner, som är intressanta, 

men håller inte fokus på ämnet.  

 

De resultat som framgår av tabell 2 överensstämmer med Karins egen uppfattning av 

klassrumsinteraktionen. Pojkarna dominerar inte talutrymmet och Karin är positivt överraskad 

av mina observationer.  

”Jag måste säga att jag är positivt överraskad. Det här får mig att se på flickorna på ett annat sätt. 

Det finns en inre önskan att de ska våga tala mer och att döma av dessa siffror verkar det 

förhålla sig så att pojkarna knappt hörs. Det är lite oroande i för sig, men för flickornas del är det 

positivt.” 

Tabell 2 uppvisar att pojkarna i klassen har en viss form av aktivitet, men det som inte 

framgår i tabellen är att av klassens sex pojkar är endast två aktiva under samtliga 

observationer. När detta poängteras för Karin uttrycker hon följande:  

”Det är ju det här med att vara cool. De vågar inte visa vad de går för på lektionerna. Många av 

dessa pojkar presterar bra på de uppgifter som de lämnar in, men man verkar tro att man ska 

tappa popularitet om man är aktiv på lektionerna.” 

Likt Klass 1, förklaras pojkarnas passivitet på lektionerna genom rädslan för att tappa social 

popularitet bland andra elever i klassen. Observationerna och lärarintervjuerna visar att 

pojkarna verkar vara i konflikt mellan att behålla populariteten och att visa engagemang på 

lektionerna.  
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5.2.6 Genusprioritet 

Genus är ingenting som prioriteras i undervisningen, utan Karin anser att begreppet 

genomsyrar ämnets samtliga delmoment. Precis som Helene skriver Karins elever uppsatser 

om pojkar och flickor i litteraturen och får en möjlighet att diskutera och resonera kring sina 

egna åsikter. Karin anser att frågor som rör jämlikhet många gånger upplevs som ”tjatiga” av 

elever och hon upplever att hon måste smyga in samtalet med hjälp av litteratur, film och 

andra delmoment som ingår i svenskämnet.  Karin upplever svårigheter med att lyfta fram 

ämnet i undervisningen samtidig som hon anser att det kan vara svårt att försöka ändra 

elevernas egna uppfattningar om vad som är manligt respektive kvinnligt.  

 

”Skolan är endast en liten del av elevernas vardag. När de kliver utanför har de en hel ström av 

föremål som kastas mot dem. Ingen vill sticka ut allt för mycket i den här åldern, även om 

skolan som sådan strävar mot att alla ska vara accepterade.” 

 

Karin menar att även om man arbetar aktivt med genus i skolan, har eleverna en hel värld 

utanför institutionen som påverkar deras sätt att tänka och agera. Även om skolans väggar 

pryds av affischer med slagord som värnar om den fria individen och försöker på så sätt 

skicka varma signaler om acceptans kan det under gymnasietiden vara alldeles för svårt att stå 

emot trycket och vara annorlunda, menar Karin.  
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6. Resultatanalys 

En av anledningarna till att intervjuerna med lärare utfördes när observationerna var slutförda 

och sammanställda, var för att det fanns ett intresse av en reell klassrumsinteraktion och för 

att ta reda på hur lärarna egentligen undervisade och inte hur de påstod undervisa. Genom att 

använda två olika metoder för studien, observationer och intervjuer har motsägelser 

framkommit i resultatdelen. Här nedan analyseras resultatdelen utifrån den litteratur och 

teorier som har varit studiens utgångspunkt. Analysen och tolkningsarbetet har inspirerats av 

hermeneutiken, där helheter och delheter ställs mot varandra. De mönstren av likheter eller 

skillnader i lärarnas svar lyfts fram. Resultatanalysen är indelad i tre centrala underrubriker 

som utgår från studiens huvudfrågeställningar.  

 

6.1 Hur framträder klassrumssinteraktionen utifrån ett genusperspektiv? 

Den forskning som sedan slutet av 1970-talet uppmärksammat elevernas talutrymme och 

lärarinteraktioner i klassrummet har påvisat att pojkar tenderar att dominera 

klassrumsinteraktioner (Wernersson 1977; Einarsson & Hultman 1984; Molloy 1990). Den 

senare forskningen visar på förändring av klassrumsinteraktioner där pojkarnas aktivitet har 

dämpats och flickornas stärkts. Den här studien bekräftar den senare forskningen som menar 

att flickorna numera inte är lika tysta och vågar ta för sig mer (Einarsson 2003; Björnsson 

2005; Holm 2008). I båda klasserna är flickorna markant mer aktiva än pojkarna i 

klassrummet. Flickorna är mer aktiva genom handuppräckning, de diskuterar, resonerar, 

uttrycker sig spontant i klassrummet och är de elever som både på grupp individnivå 

dominerar klassrumsinteraktionen.  

 

Pojkarna har hamnat i skymundan, de varken hörs, diskuterar, räcker upp handen eller 

uttrycker sig spontant i klassrummet. Den kategorin som överrepresenterar pojkar i 

undersökningen är- avbryter den som talar. Precis som båda lärarna uttrycker, tar pojkarna 

inte över diskussionen när de avbryter, utan slänger in kommentarer, utan att räcka upp 

handen eller att ta hänsyn till den som för tillfället talar. De personer som har blivit avbrutna 

har ofta gjort ett litet uppehåll i sitt tal, lämnat plats för den som kommenterar och därefter 

fortsatt att tala. Flertalet klassrumsdiskussioner upplevdes som ett vanligt samtal där man 

både avbryter och lägger in kommentarer till den som för stunden håller ordet.  

 



38 

 

Båda lärarna förefaller hålla en opersonlig kontakt till samtliga elever. Bristen på beröm i 

dessa klassrum tyder på att lärarna kan ha ett mer distanserat förhållande till eleverna. De 

tilltalar hela klassen som en grupp och ställer opersonliga ni- frågor till hela klassen. 

Flickorna är de som mer frekvent får höra sitt namn. Ett av skälen kan vara att flickorna är de 

som räcker upp handen mer frekvent och för att läraren ska kunna rikta frågan till en person, 

som är intresserad av att svara på den, krävs det att man tilltalar eleven vid namn.  

 

6.1.1 Skolkoden 

Wahlgren(2009) och Jacobsson (2000) diskuterar skolkoden och hur flickorna har lättare för 

att knäcka en sådan, vilket enligt Öhrn är till flickornas fördel i skolsammanhang. Båda 

lärarna i den här studien är överens om att flickorna har lättare för att knäcka skolkoden, men 

menar att det inte alltid behöver vara till flickornas fördel. De uttrycker ett missnöje om att 

flickorna utför uppgifter så som det förväntas av dem, att flickorna har lärt sig att plocka 

poäng och vet vad lärarna efterfrågar. Att knäcka skolkoden verkar upplevas tvetydigt av 

lärarna. Å ena sidan kan det ge skolframgång och förståelse för hur man ska ställa sig till 

skolans krav och lösa skolans uppgifter. Å andra sidan förefaller det vara negativt att veta hur 

skolans krav och uppgifter ska utföras eftersom lärarna menar att flickorna begränsar sig 

själva genom att följa uppgifternas kriterier alldeles för noga. För flickornas del verkar detta 

synnerligen problematiskt. Trots att flickorna utför uppgifter noggrant efter vad som förväntas 

av varje elev, förefaller det inte vara tillräckligt bra. Klassernas samtliga pojkar som presterar 

sämre resultat, utför enligt lärarna uppgifter bättre och mer fritt, för att de vågar gå utanför 

gränser och bortse från instruktionerna. Sandell (2007:70) menar att pojkarnas skolframgång 

har historiskt tillskrivits egenskaper hos dem själva. Pojkarnas sämre prestationer har pekat på 

brister i yttre omständigheter som lärarna, läromedlen och pedagogiken. För flickornas del har 

det varit tvärtom. Lärarna i den här studien bekräftar bilden av att fickornas goda, men inte 

tillräckligt djupa prestationer beror på dem själva, medan pojkarnas sämre prestationer 

beskrivs och försvaras med rädslan för social popularitet, samt en mognadsfråga.  

 

6.1.2 Pojkarnas sociala positioneringar 

Om skolprestation och popularitet är för flickorna ett begrepp av samma mynt, verkar det för 

pojkarna vara raka motsatsen. Pojkarnas låga aktivitet förklaras av lärarna som fruktan för att 

mista sin popularitet. Få pojkar är aktiva på lektionerna, men presterar enligt lärarna bra under 

skriftliga, individuella uppgifter, där ingen annan behöver se hur duktiga pojkarna kan vara. 

Genom att gå emot skolans ideal om lusten att lära, intar pojkar en slags antipluggkultur, 
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menar Björnsson (2005). En av anledningarna till att pojkarna är så dämpade på lektioner kan 

bero på att de utåt vill ge en bild av att inte anstränga sig särskilt mycket. Att anstränga sig 

inom skolsammanhang tillskrivs kvinnliga egenskaper och positionerar pojkar i en 

underordnad maskulinitet (Björnsson, 2005). I Helens klass är pojkarna i konflikt med sig 

själva eftersom de är medvetna om att studier kan forma deras framtid, samtidigt som de 

gärna vill behålla sin popularitet. Valet av bänkkamrat styr pojkarnas aktivitet på lektionerna. 

Om pojkarna väljer att sitta med studiemotiverade pojkar är de aktiva under lektionen, om de 

däremot väljer en mindre studiemotiverad bänkkamrat är aktiviteten låg.  

 

6.1.3 Den symboliska genusstrukturen 

Ett av skälen till att pojkar förefaller vara passiva på svensklektionerna kan vara 

svenskämnets symboliska genusstruktur. Connell (2005) menar att skolans olika ämnen 

antagligen tillskrivs maskulina eller feminina egenskaper. Med andra ord könskodas ämnen.  

Jacobsson (2000) hävdar att ämnet svenska tillsammans med andra språkämnen saknar en lika 

påtaglig genusanknytning som matematik eller hemkunskap med mer tydliga markeringar för 

vilket som är manligt respektive kvinnligt. Samtidigt är ämnet svenska ett språkämne som 

domineras av kvinnliga lärare och har därmed tillskrivits feminina egenskaper. För pojkar ter 

sig detta aningen problematiskt. De vill undvika att förknippas med femininiteter och att 

hamna för vad som Connell (2005) kallar för den mest underordnade maskuliniteten som är 

förknippad med femininitet och homosexualitet. Pojkarnas motsättningar mellan sig själva 

och den positioneringen som de genomgår under sin identitet skapar svårigheter för några av 

dem inom skolsammanhang. Pojkarna ter sig vara varandras hinder.  

 

6.2 Hur interagerar lärare och elever med varandra i klassrummet? 

Lärarna i den här undersökningen är båda kvinnor och kan eventuellt ha en betydelse för 

pojkarna i klassen. Forskningen tyder på att det finns variation om hur mycket lärarens kön 

har för klassrumsinteraktionen. Enligt den studie som Björnsson (2005:46) refererar till 

(Bellamy; Daffys 2001) har kvinnliga lärare mer kommunikation med pojkar i språkliga 

ämnen. Den här studien visar avvikelser för klassrumsinteraktionen. Kvinnliga lärarna har i 

den här studien i mycket större utsträckning mer kommunikation med flickorna. En av 

anledningarna kan vara flickornas höga aktivitet genom handuppräckning och spontana 

yttranden i klassrummet. Den andra anledningen kan vara på grund av ni -frågor där läraren 

inte utmanar de tysta eleverna genom att rikta frågorna till någon speciell, utan låter de som 
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vill och kan diskutera, yttra sig offentligt. Genom att inte utmana låter man de passiva 

eleverna förbli tysta.  

 

Den tredje anledningen till pojkarnas tigande kan vara lärarens placering. Både Helene och 

Karin befinner sig under samtliga observationer på den sidan av klassrummet där klassens 

samtliga eller majoriteten av flickorna finns. Båda lärarna är vända mot flickorna och varje 

gång en ni -fråga ställs i klassrummet, till klassen som grupp, riktas den automatiskt till 

klassens flickor genom kropps- och ögonkontakt. Detta kan vara en av anledningen till att 

pojkarna inte känner sig manade att besvara frågorna och kan eventuellt känna sig utanför den 

pågående undervisningen.  

 

Det fanns en frånvaro av tillsägelser i båda klasserna. I Klass 2 fanns inget behov av 

tillsägelser. Både flickor och pojkar uppvisade ett så kallat icke besvärligt beteende. De få 

gånger som tillsägelser tilldelades i Klass 1, riktades de till pojkarna i form av 

grupptillsägelser. När pojkarna lekte med nycklar, mobiler, persienner, småpratade eller 

avbröt någon under en diskussion förbisågs beteendet av lärarna. Lärare bekräftade inte det 

störiga beteendet med att anmärka på det eller med hjälp av tillrättavisning av ett bättre eller 

mer aktivt beteende i undervisningen. Att inte bekräfta ett aningen besvärligt beteende kan 

vara en medveten strategi från läraren. På så vis varken uppmärksammas eller tillåts beteendet 

ta plats av undervisningen.  

 

6.2.1 Genussystemet 

Käller (1990) menar att genusregimer och system upprätthålls många gånger genom att 

lärarna själva har en passiv förhållning till de omständigheter som råder i skolan. Lärarna i 

den här studien förefaller ha en passiv förhållning till de omständigheter som råder i deras 

klassrum. Några exempel är Karin och Helenes medvetenhet om pojkarnas låga aktivitet i 

klassrummet och hur båda lärarna väntar in pojkarnas mer aktiva sida i den tredje årskursen. 

Båda lärarna intygar om att pojkarna har goda skriftliga prestationer och påpekar rådande 

antipluggkulturer utan att göra någon större insats för att förändra de attityder som råder i 

klassrummet. Lärarna i den här studien är medvetna om pojkarnas kamp om sociala 

positioneringar, men väljer att blunda för den och på så sätt upprätthålls genussystemet i dessa 

klassrum.  
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6.2.2 Segregerade klassrum 

Lindblad och Sahlström (1999) menar att det fria valet av bänkkamrat skapar en 

könssegregering. På gymnasieskolan är valet ofta mer fritt och eleverna har inte givna platser 

i klassrummet. I dessa klasser märks könssegregeringen genom en tydlig avgränsning över 

flickornas samt pojkarnas placering. Både flickor och pojkar har anslutit sig till vad Hirdman 

(1998) menar är ett isärhållandet princip där genusladdade platser får en stereotypisk 

segregering som i sin tur producerar stereotypiska individer. De två pojkar som i Helens klass 

har beblandat sig med flickorna har gjort ett normöverskridande, men har därför inte någon 

annan kompis att vara med och beskrivs som ”lite utanför”. Könssegregeringen 

uppmärksammas av båda lärarna och i Karins klass, nästintill vägrar flickorna att samarbeta 

med pojkarna. Flickorna väljer strategiskt sina arbetspartners, både på grupp- och individnivå. 

Det kan vara ett sätt för flickorna att slå sig fria från pojkarnas högstadielättja eller flickornas 

frigörelse från att vara den hjälpande fröken i klassen. Helene menar att hon har försökt att 

arbeta med jämställdhet genom att få flickorna och pojkarna att samarbeta mer med varandra 

men att hon på grund av flickornas protester har valt att godta en mindre integrerad och 

normöverskridande undervisning.  Både flickor och pojkar avgränsar sig mot varandra, medan 

flickorna i dessa klasser förefaller avgränsa sig mer skarpt mot pojkarna.   

 

Samtidigt kan man ifrågasätta om det är möjligt för en lärare att medvetet styra sociala 

positioneringar. Innan eleverna kliver in i klassrummet har de gjort ett medvetet val för vilka 

elever de ska sitta med. För pojkarna grundar sig dessa val på enligt Björnsson (2005) snarare 

på att pojkarna måste upprätthålla sina sociala positioneringar än att visa ett skolintresse. 

Eftersom valet av klasskamrat är mer fritt på gymnasieskolan kan det för lärarna bli besvärligt 

om de går in och styr klassrumsplaceringen i enskilda klasser. Att som lärare utmana 

maktrelationer i könsbalansen kan vara aningen problematisk, vilket även Molloys (1992) 

studie demonstrerar där den goda ambitionen slår över i ett starkare motstånd till ett mer 

jämställt klassrum. 

 

6.3 Vilken prioritet har genus i klassrummet?  

Genus och jämställdhet förefaller ha en låg prioritet i båda klasserna. På Majskolan är 

jämställdhet numera ett område som endast behandlas i pappersformat, sedan 2008. På grund 
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av föräldrars motsättningar har jämställdhetsdagen tagits bort från agendan. Föräldrarnas 

missnöje handlade framförallt om ämnet homosexualitet och genom att ta bort den enda dagen 

som diskuterade ämnet på hela skolan, har man åter igen infört en enda accepterande 

sexualitet i skolan, heterosexualiteten. Det är också tämligen förvånande att skolan har en 

jämställdhetsplan som inte har uppdaterats sedan 2005. Lärarnas egen förklaring är att skolan 

under de senare åren har bytt ledning och rektorer otaliga gånger att jämställdhetsplanen har 

hamnat i skymundan. 

 

Genom ett omfattande arbete om litteratur där eleverna förväntas analysera flickor och pojkar 

i barn- samt ungdomslitteratur, försöker lärarna i den här undersökningen lyfta fram 

jämställdhetsaspekten i undervisningen. Observationer visar att ambitionen om ett jämställt 

klassrum brister på flera punkter, samtidigt som lärarna själva uttrycker att de inte arbetar 

aktivt med genus- och jämställdhetsfrågor i Svenskämnet. Helene uttrycker att hon som lärare 

uppfyller kursmålen för att skolan år 2008 hade en aktiv dag som arbetade för jämlikhet och 

för att eleverna vet vad hon tycker om både homosexualitet och jämställdhet. Karin uttrycker 

en mer uppgiven ståndpunkt där hon upplever att skolan endast är en liten del av samhället 

som föga kan påverka elevernas individuella utveckling. Gannerud (2001) menar att skolan 

ofta vill se sig själv som en könsneutral plats, vilket även bekräftas i den här studien.  

 

6.3.1 Lärare som medskapare av genus 

Lärarnas föreställningar om flickors och pojkars beteenden är påtagliga och kan studeras 

utifrån de beskrivningar av respektive kön och de förväntningar som lärare har av dessa. De 

föreställningar som lärarna har om pojkar är att dessa är duktiga i idrott, ägnar mindre tid åt 

skolan för att upprätthålla sin popularitet och är därför mindre aktiva. Förväntningarna på 

pojkarna som sådana kan förklara varför det ställs så låga krav på dem i 

klassrumsdiskussioner och varför det verkar nästintill accepterat att pojkar inte presterar eller 

är aktiva aktörer i klassrummet. Flickorna står för motsatsen, de vågar inte tala offentligt, de 

följer noggrant alla instruktioner och är ordentliga. De förväntningar som verkar finnas för 

flickorna är att de ska vara skolanpassade, ambitiösa och kan knäcka skolkoden.  

 

Lärare kan genom elevinteraktioner och föreställningar om hur en flicka eller pojke bör vara 

forma olika feminiteter och maskuliniteter menar Holm (2008). Karin och Helene har egna 

föreställningar om hur flickor och pojkar är och bekräftar sådant beteende i klassrummet. 
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Bekräftelsen sker inte i form av att verbalt uttrycka eller propagera för ett visst accepterat 

beteende, men genom att inte aktivt försöka förändra situationen till de bådas köns fördel 

accepteras och godtas den ojämlika klassrumsinteraktionen.  

 

I inledningen av intervjuerna, yttrade båda lärarna att de upplevde sina klasser som jämställda 

eftersom alla elever får komma till tals samtidigt som härskarstrategier mellan eleverna aldrig 

eller sällan yttrar sig. När lärarna fick se flickornas höga aktivitet i klassrummet blev de 

oerhört positiva till resultatet. Fickorna har av lärarna beskrivits som tystlåtna och att de inte 

vågar tala offentligt vilket inte överrensstämmer med observationerna. Undersökningen visar 

att föreställningar om hur någonting borde vara föder ett förväntat beteende. Lärarna i den här 

undersökningen visar genom sina utlåtanden att föreställningen om flickor som tystlåtna 

skapar ett förväntat beteende om att flickor ska uppträda på sådant sätt. Båda lärarna påpekar 

att det är lite oroande att pojkarna är passiva på lektionerna, men framhåller en positiv attityd 

gentemot utfallet. På lärarna framstår det som om jämlikhet handlar endast om att flickorna 

inte ska vara i underläge och eventuellt dominera klassrummet. Det kan vara så som 

Björnsson (2005) menar att man under de senare åren har arbetat för att stärka flickornas 

ställning att pojkarna har fallit i glömska.  
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7. Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras arbetets metod, resultat, den didaktiska implikationen samt vidare 

forskning inom ämnet.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Den här studien ville utifrån ett genusperspektiv undersöka hur klassrumsinteraktionen kan 

vara, samt hur lärare och elever interagerar med varandra. Som metod användes främst 

observation, vilket gav en bra och tydlig bild av hur den reella klassrumssituationen i dessa 

två klassrum kan vara. Genom observationsschemat var det okomplicerat att mäta hur många 

gånger en flicka eller pojke yttrade sig i klassrummet eller hur många gånger och på vilket 

sätt läraren interagerade med eleverna. Observationsschemats sämre egenskaper är att man 

genom resultaten inte ser de pojkar eller flickor som aldrig yttrade sig på lektionen, eller de 

elever som lärarena aldrig interagerade med. Det man heller inte kan utläsa av resultaten är att 

båda lärarna tenderade att interagera ständigt med samma elever, de elever som självmant var 

aktiva.  

 

Lärarintervjuerna gav mer utförlig information om klassernas sammanhållning, segregering, 

pojkarnas sociala positioneringar och antipluggkulturer, samt hur flickorna trots att de har valt 

att ställa sig i ledet för skolans regler och krav anses vara otillräckliga. Som det nämns i 

resultatanalysens inledning (kap6) utfördes intervjuerna med lärarna när observationerna var 

slutförda, främst för att kunna få en så verklighetsbaserad bild av klassrumsinteraktionen, men 

även för att se hur lärarna undervisade och inte hur de påstod undervisa. Lärarintervjuerna 

visade underliggande föreställningar om hur flickor och pojkar uppträder på gruppnivå. 

Intervjuerna visade också att lärarnas egna uppfattningar av klassrumsinteraktioner skiljde sig 

från mina observationsresultat. Lärarna hade en uppfattning av att pojkarna var de som 

dominerade klassrumsinteraktionen och att flickorna var de tystlåtna eleverna i klassrummet. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Den uppmärksammade tvåtredjedelsregeln (Einarsson & Hultman, 1984) och tidigare 

forskning som diskuterar pojkarnas dominans i klassrummet (Molloy 1990; Wernersson 

1977) har modifierats och visar på förändring där flickorna till skillnad från pojkarna är aktiva 

aktörer i klassrummet. Resultatet av den här studien tyder på liknande utveckling och 
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bekräftar därmed den senare forskningen. De flickor som har ingått i den här undersökningen, 

har i hög majoritet varit mer aktiva än pojkarna i klassen inom alla undersökta kategorier, 

förutom den kategori som fokuserade avbryter den som talar.  

I skolsammanhang ligger många fördelar i dagsläget hos flickorna. De gynnas av att ett större 

engagemang och höga ambitioner är accepterat bland flickorna. De tillåts prestera goda 

resultat, både på lektionerna och individuella uppgifter. Flickorna kan följa instruktioner, även 

om detta inte alltid ligger till deras fördel enligt lärarna som ingår i den här undersökningen. 

Oavsett om flickorna inte presterar uppgifter med ett tillräckligt djup eller följer 

instruktionerna alldeles för noggrant, har de bättre betyg än klassens pojkar.  

Pojkarna verkar brottas med andra typer av dilemman i skolan. Det som förefaller ligga sämst 

till pojkarnas nackdel är att de måste agera lagom intresserade av skolan i offentliga 

sammanhang för att inte tappa sin position bland andra pojkar. Att vara skolmotiverad i lagom 

stor utsträckning är någonting som premieras mer av andra pojkar än av lärarna. Båda lärarna 

poängterar att bra betyg inte går att inhämta genom att endast utföra uppgiften, utan det krävs 

att man också är aktiv på lektionerna. Pojkarna verkar i dagsläget vara aningen missgynnade. 

De presterar dåliga skolresultat, men på grund av att de är varandras hinder kan de inte slå sig 

fria och motverkar sig själva och varandra på flera olika plan i skolan.  

För att kunna skapa en jämställd klassrumsinteraktion krävs det aktiva lärare som vågar 

utmana rådande attityder, mönster och hierarkier. Lärarna kan inte inta en passiv roll medan 

eleverna själva skapar gruppdynamiska processer. Det är otillräckligt att som Helene mena att 

”eleverna vet vad jag tycker om jämställdhet” och därav förvänta sig att eleverna själva ska 

anta jämställdhetsmönster i och utanför klassrummet. För att uppfylla kursplanens och 

styrdokumentens demokratiska uppdrag krävs det ett mycket större engagemang och 

medvetenhet om vad jämställdhet är, hur man kan arbeta med jämställdhet i skolan samt att 

begreppet innebär att varken pojkar eller flickor missgynnas.  



ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

false 


