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Abstrakt 

Vårt övergripande syfte har varit att studera om pedagogerna lever upp till att arbeta jämställt.  
För att kunna undersöka detta har vi att ställt oss följande frågor: Finns det skillnader i hur 
mycket tidsmässigt utrymme pedagogen ger tjejer respektive killar? Vilka får den största 
uppmärksamheten? Kan de pedagoger vi studerat sägas bidra till att upprätthålla den 
genuskontrakten som finns mellan könen? Vilka skillnader och likheter finns mellan de två 
ämnena historia och religion, baserat på ovanstående frågeställningar? Vår metod har baserat 
sig på en kvantitativ undersökning men även en kvalitativ del där vi analyserat detta utifrån ett 
könsperspektiv. Vi har studerat klassrumssituationen i ämnena historia och religion, på två 
gymnasieskolor. Urvalet gällande undersökningsklasser har varit slumpmässiga. 
Undersökningen visade att i båda ämnena fanns liknande skillnader i tidsfördelningen mellan 
tjejer och killar. En jämförelse av det tidsmässiga utrymmet visade att tjejer får mindre plats 
och tid i klassrummet. Utslaget på varje individ får tjejerna aldrig mer än en minut vardera att 
tala i klassrummet, det i jämförelse med killarna där varje individ alltid får mer än en minut 
att tala. Man kan anta att det finns ett visst samband mellan kvalitet och kvantitet. En elev 
som får tid och plats i klassrummet har större möjlighet att verbalisera sina frågor och få 
gensvar från pedagogen. 
Nyckelord: Undervisning, jämställdhet, tidsutrymme, genus 
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Inledning  
Under vår utbildning har frågan om genus ständigt återkommit och detta har fångat vårat 
intresse. Idén till våran undersökning grundar sig i en bok som vi stötte på i ämnet religion. 
Boken handlade om pedagogers sätt att bemöta elever i klassrummet, framförallt utifrån vilket 
biologiskt kön de tillhörde. Idag lägger forskare stort fokus kring jämställdhet och detta har 
också spridit sig till den värld vi yrkesmässigt kommer att befinna oss i, nämligen skolan. 
Intresset för hur vi som pedagoger vänder oss och bemöter de olika könen har under de 
senaste tio åren varit starkt uppmärksammat. Forskning har visat att tjejer ofta trivs i skolan 
till en början men med åren i skolan blir tjejer och killar allt mer negativa. Undersökningar 
som gjorts tyder på att tjejer både i skolan och utanför skolan är inriktade på att vara till nytta 
medan killar ofta är inriktade på att bli något eller ha kul.1 Det kan vara svårt att se någon 
jämställdhet när det gäller detta. Undersökningar har också visat att även i klasser bestående 
av till största delen tjejer har den manliga dominansen ändå varit tydlig i klassrummet. 2 Detta 
påstående råder det dock delade meningar om då andra forskare som utfört undersökningar 
menar att killar i klasser som domineras av tjejer ofta kommer i skymundan. 3Arbetet för 
jämställdhet är också något som poängteras i Lpf 94 och som vi som pedagoger kommer att 
vara skyldiga att efterleva. Tankar om vad som är rätt och fel för elever av olika kön har 
förändrats över tid, forskare har ofta försökt komma bakom ideologierna för att upptäcka 
verkliga skillnader mellan könen.4 Tanken om skillnader har inte alltid varit så lätt att 
beskriva, kanske finns det egentligen inga skillnader mer än våran uppfattning om skillnader 
och sättet vi bemöter dessa tänkta skillnader på. 
 
Bakgrund  
Michel Foucault beskriver med början i 1800 � talet huruvida könsrollerna och beteende var 
socialt konstruerade, med social konstruktion menas att vi som människor har tillskrivit de 
olika könen olika roller och uppgifter som vi anser vara det rätta för hur vi utifrån kön ska 
bete oss. Ur detta har sedan intresset för hur vida kön är biologiskt betingat eller en social 
konstruktion växt. Ett allmänt utbildningssystem började också ta form under 1800 � talets 
andra hälft. Vid denna tid diskuterade man mycket om vilka skillnader som var lämpliga att 
göra i undervisningen för pojkar och flickor. Från denna tid fram till idag har situationen för 
män och kvinnor i samhället förändrats drastiskt.5 Vid 1800 � talets andra hälft var det till stor 
del frågan om hur man skulle kunna undervisa killar och tjejer enligt samma 
utbildningssystem men ändå behålla fokus på de uppgifter de olika könen hade i samhället.6 
Denna bild har sedan dess förändrats och diskussionen handlar nu om hur man ska lyckas med 
undervisningen utan att skapa skillnader mellan könen. I det tidigare samhället hade män och 
kvinnor olika roller/uppgifter att fylla för samhällets funktion. För att bibehålla den specifika 
kunskapen som krävdes för att klara de uppgifter som ansågs tillhöra kvinnan respektive 
mannen ansåg man att det behövdes skillnader i undervisningen av killar och tjejer.7 I takt 
med att samhället har förändrats har också målen för killar och tjejers undervisning 
förändrats. Istället för att lägga tyngden på särundervisning för könen har tyngden lagts på att 
det är ett samhällsintresse att kvinnor och män är verksamma inom alla områden. Tanken på 

                                                
1 Einarsson Jan, Hultman Tor G; God morgon pojkar och flickor, om språk och kön i skolan; Kungälv 1990  
s. 205 
2 Ibid s. 208 
3 Skolverkets rapport nr 47.  
4 Skolverket; Undervisning för flickor undervisning för pojkar eller undervisning för flickor och pojkar?; 
Göteborg 1995 s.7. 
5 Skolverket 1995 s.2 
6 Ibid s.3 
7 Ibid s. 3ff 



att människan ska anpassas till speciella roller har ersatts av en tanke på att individen ska ha 
möjlighet att göra olika val.8  
Under det senaste decenniet har fokus inom genusforskningen till stor del riktats mot 
pedagogernas roll i skapandet av sociala skillnader mellan könen. Med detta menas att 
eleverna i klassrummet behandlas olika av pedagogen utifrån vilket kön de tillhör. Som lärare 
är man sällan medveten om att man följer stereotypa mönster i sin behandling av barn från 
olika miljöer eller olika kön.9 Många menar att det finns en förutfattad mening om hur man 
talar till killar respektive tjejer och hur mycket utrymme man ger tjejer och killar i 
klassrummet. Ett exempel av många kan till exempel vara att pedagogen använder sig av ett 
mjukare tonfall mot tjejer än mot killar. 10 Det vill säga, det är mer accepterat att vara mild 
mot en tjej än mot en kille. Två problem har framförallt setts som problematiska när talet har 
gällt undervisning utifrån kön. Det ena är pojkarnas dominans i klassrummet och det andra är 
flickors relativa underläge inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen.11  
 
Pojkarnas dominans i klassrummet har till viss del setts som ett försök att upprätthålla den 
manliga dominansen.12 Mycket av det material som använts i skolan har också varit anpassat 
för killar.13 Enligt Lpf 94 är ett av grunduppdragen för läraryrket förmedlingen av 
�jämställdhet mellan kvinnor och män�14 men forskning inom området har visat att det 
fortfarande finns väldigt stora skillnader i bemötandet mot könen i klassrummet. Ett annat 
exempel på hur könen kan behandlas olika är att pedagogen ofta lämnar över ansvaret om 
bråkiga killar i klassrummet till en ordentlig tjej. 15 Med detta kan man givetvis säga att 
pedagogen har bidragit till att förstärka de sociala mönster som finns för de olika könen.  
 
Under vår utbildning har frågan om genus ständigt återkommit och detta har fångat vårat 
intresse. Hur vi själva och pedagoger runtomkring oss förhåller sig i bemötandet till de olika 
könen tycks ofta vara en omedveten handling som är starkt grundat i vår/samhällets sociala 
konstruktioner. Att tänka i termer av jämställdhet är en sak. Men hur detta sedan efterlevs i 
praktiken i våra svenska skolor är en svårare fråga. Det flertal undersökningar har gjort 
angående i vilken mån vi tar med oss förväntade uppfattningar om könens roller och hur vi 
bemöter människor utifrån kön som pedagoger. Många av dessa undersökningar har visat att 
pedagogerna gör stora skillnader i hur de bemöter killar och tjejer i klassrummet. Flera 
undersökningar har till exempel visat att killar får mer uppmärksamhet i klassrummet än tjejer 
och att pedagogen ofta talar mer ingående med killar än med tjejer. Det har visat sig att 
arbetet för jämställdhet är lång svårare än det låter. 16 Pedagogens invanda sociala uppfattning 
är långt ifrån förändrad. Uppfattningen om hur vi som olika kön bör bete oss och bli bemötta 
är djupt grundad. För en förändring krävs mer arbete än bara medvetenhet och kunskap inom 
ämnet.  
 
I början av 1970-talet startades en större undersökning under ledning av Margareta Vestin, 
undersökningen var till för att undersöka könsroller i skolan.17 Under hela 1970- talet fortsatte 
frågan om könsroller i skolan att vara väldigt aktuell och prioriterad. Bland annat dök ett 
                                                
8 Ibid s.4 
9 Einarsson/Hultman 1984 s.68 
10 Svaleryd Kajsa; Genuspedagogik; Stockholm 2003s.20 
11 Skolverket 1995 s.7 
12 Ibid s.8 
13 Skolverket 1995 s. 13 
14 Lpf 94 
15 Svaleryd: 2004 
16 Imsen Gunn; Elevens Värld; Lund 2000 s.360f 
17 Weiner Gaby, Berge Britt-Marie; Kön och kunskap; Lund, 2001 



flertal tidskrifter upp som syftade till att förmedla erfarenheter angående hur man behandlade 
flickor och pojkar i skolan. I slutet av 1970 � talet förändrades inriktningen på satsningarna, 
man började i större utsträckning se till skolornas behov. Intresset för könsrelaterade frågor i 
skolan kom i skym undan.18 Efter en svacka så började intresset åter att växa för 
könsrelaterade frågor i skolan, i början av 1990 � talet tog skolverket över den tidigare 
skolöverstyrelsens jobb. Skolverket aktualiserade åter frågan om kön och skola. Under 1990 � 
talet har frågor om jämställdhet mellan könen och mellan olika etniska grupper införts både i 
skolor på universitetet och på lärarutbildningen. 19 Dessa handlar framförallt om hur man ska 
lyckas tillgodose både pojkar och flickors behov i skolan. Det finns ingen möjlighet att skolan 
ensamma ska kunna eliminera maktrelationer mellan könen. Meningen är snarare att 
utbildning ska utmana dessa krafter och med hjälp av andra fält få bort maktrelationerna. En 
viktig del av arbetet för jämställdhet i skolan skulle vara att ämnen som traditionellt anses 
vara kvinnliga som hemkunskap fick ett större utrymme. Pedagogens roll skulle också vara 
viktig, det skulle krävas att pedagogen synliggjorde olika levnadsvillkor för kvinnor och män 
samt andras förutfattade meningar om vad män och kvinnor förväntas göra och kunna. Genom 
utbildningen skulle vi kunna öppna ögonen för ett kritiskt tänkande kring könsroller och ge 
nya insikter. 20  
 
En hel del forskning har gjorts kring ämnet sedan 1970 - talet, Anna Steenberg diskuterar i 
boken Flickor och pojkar i samma skola huruvida man lämnar olika talutrymme till pojkar 
respektive flickor. Hon kommer fram till att det finns en rad olikheter i den tid man ger 
eleverna och att detta är mycket könsrelaterat. Hon menar att pojkar automatiskt får mer tid av 
pedagogen i skolan eftersom de är mer aktiva och tar för sig mer av tiden. Hon diskuterar 
också särundervisning och vilken effekt detta skulle ha på eleverna. Angående 
särundervisning kommer hon fram till olika slutsatser. Huruvida det skulle vara bra eller 
dåligt lämnar hon dock osagt.21  I boken Elevens värld skriver Gun Imsen om en stor 
undersökning som gjorts där de har kommit fram till att pedagogerna tar med sig de 
förväntade könsrollerna in i klassrummet. Undersökningen Imsen talar om har visat att det 
finns stora skillnader i hur pedagogerna bemöter de olika könen under lektionstid. 
Bemötandet handlar oftast om hur vi själva är vana att bli bemötta. Killar och tjejer förväntas 
bemötas olika och de är vana vid det, den bild vi själva har angående könsroller blir också den 
bild vi överför på eleverna. 22 
 
Wernersson har i Undervisning för flickor undervisning för pojkar eller undervisning för 
flickor och pojkar? Dels givit en historisk tillbakablick på hur samhället och skolan har 
förändrats. Han har också undersökt vilka förutsättningar det finns för en mer jämlik 
undervisning mellan könen. Vilka problem som finns kring ett könsperspektiv på 
undervisningen i skolan och hur materialet i undervisningen är anpassat.  
Han menar att de material vi använder oss av i skolan oftast är anpassat för att undervisa och 
intressera pojkar. av den anledningen anser han att materialet ofta är alldeles för abstrakt för 
tjejer. 23 
 

                                                
18 Ibid s. 37 
19 Weiner Gaby, Berge Britt-Marie; Kön och kunskap; Lund, 2001 s. 38 
20 Ibid s. 41ff 
21 Steenberg Anna; Flickor och pojkar i samma skola; Kalmar 1997 
22 Imsen Gunn; Elevens Värld; Lund 2000 
23 Skolverket; Undervisning för flickor undervisning för pojkar eller undervisning för flickor och pojkar?; 
Göteborg 1995 



I boken �Genuspedagogik� beskriver Kajsa Svaleryd ett genusprojekt som genomförts på en 
förskola i Gävle. Där hade lärarna filmat sig själva och varandra under det vardagliga arbetet 
och sedermera tillsammans analyserat sina handlingar gentemot eleverna i klassrummet. 
Projektet visade att många av lärarna var omedvetna om sina handlingar och hur de speglade 
skillnader i bemötandet gentemot tjejer och killar. Skillnadernas storlek och betydelse 
förvånade pedagogerna, det visade sig bland annat att pojkarna fick ta mer utrymme under 
lektionerna än flickorna och att pedagogen oftast valde att hjälpa pojkar i första hand. Det 
visade sig också att pojkarna hade en tendens att skrika rakt ut i klassrummet när de ville ha 
hjälp medan flickorna valde att sitta tysta och vänta på sin tur. Svaleryd diskuterar kring hur 
detta påverkar eleverna och vad det beror på, hon spekulerar kring möjligheten till att detta är 
något slags könskontrakt och att det delvis upprätthålls genom dessa behandlingar och 
ordningar. 24 Utifrån detta fann vi det intressant att genomföra en liknande undersökning i 
gymnasieskolan. 
 
Begrepp och teori 
Inom den svenska grammatiken har ordet genus betydelsen kön vilket enbart avser det rent 
biologiska könet. Inom genusforskning har dock kön länge varit en problematisk terminologi 
då forskning och akademisk diskussion inte bara sträckt sig till att debattera det biologiska 
könet. Därför har åtskillnad gjorts mellan det biologiska könet och kön i en social struktur. 
Det biologiska könet avser det kön man är född med, det vill säga huruvida man är född med 
manliga attribut eller kvinnliga attribut såsom exempelvis bröst. Definitionen av det sociala 
könet är mer komplext och avser inte enbart det kön man är född med utan även de 
�egenskaper� som sägs �utmärka� det kön som man är född med. Här är det också viktigt att 
särskilja två riktningar inom definitionen av det sociala könet, dels den essentialistiska och 
dels den social konstruktivistiska. Essentialister menar att de olika könen (kön här använt i en 
rent biologisk definition) är födda med vissa egenskaper som är knutna till könet, såsom att 
kvinnor är mer vårdande etc. Social konstruktivister menar å andra sidan att de egenskaper 
som de olika biologiska könen är förknippade med är skapade i en social kontext och ett 
påstående som att kvinnor är mer omvårdande av naturen skulle istället förklaras med att ett 
spädbarn direkt från födseln får ett annat bemötande beroende av huruvida det är en pojke 
eller en flicka. Och att tjejer socialiseras in i en omvårdande och omhändertagande roll och att 
det inte beror på något genetiskt knutet utan handlar om ett uttryck för social kodex. 
Begreppsanvändandet av kön har kommit att utvecklas till att ordet kön står för det biologiska 
könet medan begreppet genus (nedan även använts i form av engelska begreppet gender) 
innefattar det sociala könet. 

Hirdmans Genusteori 
Ordet genus har en central roll i Hirdmans teori. Det görs åtskillnad mellan ordet kön, som 
representerar det biologiska könet, och ordet genus, som representerar det sociala könet. 
Yvonne Hirdman skriver angående detta att: �gender är således ett begrepp man använder för 
att skilja kultur från biologi.� 25 
Det sociala könet är den roll och de attribut som förknippas med ett visst kön, man kan säga 
att �gender står för dels könsroll dels socialt kön.�26 Inom det sociala könet sätts det upp 
ramar för vilka egenskaper som tillhör det kvinnliga, exempelvis omsorgsfull, vårdande, och 
de som tillhör det manliga. Man kan alltså särskilja mellan biologisk man/kvinna och det 
manliga/kvinnliga dvs. det som tillhör de olika könsrollerna. 

 
                                                
24 Svaleryd Kajsa; Genuspedagogik; Stockholm 2003 
25 Yvonne Hirdman, �Genussystemet. Reflexioner kring kvinnors sociala underordning � i Kvinnovetenskaplig 
tidskrift, 3 (1988), s 50 
26 Ibid s 50 



A och icke A 
Yvonne Hirdmans genussystem vilar på två grundpelare, dessa två är dikotomisering och 
hierarkisering. Hon menar att detta system genomsyrar vårt samhälle, och skapar en över- och 
en underordning i samhället som är baserat enbart på kön.27 Hirdman definierar genusteorins 
två logikerna som:  
 
 � 1) Den ena logiken är just dikotomin, dvs. isärhållandets tabu: manligt 
 och kvinnligt bör inte blandas. 
   2) Den andra logiken är hierarkin: det är mannen som är norm. Det är män 
 som är människor, därmed utgör de normen för det normala och det 
 allmängiltiga.� 28 
 
Den första utav dessa grundpelare är dikotomisering, detta innebär ett isärhållande utav det 
som är s.k. manligt och det som är kvinnligt. På samma sätt som svart- och vitt, det innebär att 
dessa två ses som motpoler och bör inte blandas. Isärhållandet utav män och kvinnor kan 
bland annat ses i arbetsfördelningen i samhället, där vissa yrkeskategorier är nästan 
uteslutande manliga respektive kvinnliga. Man kan även se isärhållandet i de föreställningar 
om könen som finns.  Det finns flertalet exempel på hur dikotomisering använts genom 
historien, allt från Aristoteles som satte likhetstecken mellan man = ande, och kvinna = kött, 
till det klassiska Yin och Yang.   
Den andra grundpelaren är hierarkin; med detta menas att samhället är organiserat utifrån 
mannen, dvs. det är mannen som är norm. Det är män som är människor, därmed utgör de 
normen för det normala och det allmängiltiga. Genom att män utgör normen så kommer de 
automatiskt på första plats, därmed kommer det som tillskrivs som kvinnligt på andra plats. 
Man kan också uttrycka det som följande:  
 
 �� sort 1 gör sak 1 på plats 1: sort 2 gör sak 2 på plats 2: därför att sort 
 1 gör sak 1på  plats 1 blir sort 1 sort 1. Är man på plats 2 gör man sak 2 
 och är en sort 2 etc.� 29  
 
På detta sätt är det kvinnliga allt som det manliga inte är. Dessa två begrepp hänger tätt 
tillsammans, genom att hålla isär samhället baserat på kön så får man en hierarkisering, det är 
omöjligt att dela upp någonting utan att samtidigt sätta någonting som nr 1 och det andra som 
nr 2. Genussystemet fungerar alltså som en uppdelning utav samhället, först genom åtskillnad 
av könen och sedermera genom hierarkisering, (även kallat den manliga normens logik) där 
det manliga dvs. det som männen gör och tänker värderas högre än det kvinnliga.30 Basen för 
genussystemet är därför också en idé om en reproducerande kraft där strukturer är som dom är 
för att dom alltid varit så.31 Just den reproducerande tanken i teorin är också anledningen till 
att den utsatts för kritik. Så småningom blir idén om reproduktion en svaghet genom att det 
fästs för stor vikt vid den och genom att det innebär att teorin inte �klarar� av att förklara 
förändringar i samhället såsom exempelvis det faktum att kvinnor blivit mer och mer 
integrerade i arbetsmarknaden eller fått fler viktiga politiska positioner.32  
                                                
27 Ibid s 51 
28 Yvonne Hirdman, �Genussystemet. Reflexioner kring kvinnors sociala underordning � i Kvinnovetenskaplig 
tidskrift, 3 (1988), s 51 
29 Ibid s 52 
30 Ibid s 53 
31 Margareta Ljung Moderna samhällsteorier; traditioner, riktningar, teoretiker. Per Månson (red) Stockholm, 
1995 s 244 
32 Ljung Margareta; Moderna samhällsteorier; traditioner, riktningar, teoretiker. Per Månson (red) Stockholm, 
1995 s 244 -245 



 
Syfte och frågeställningar 
Enligt Lpf 94 som nämns ovan ska vi som pedagoger alltså sträva efter att förmedla 
jämställdhet mellan könen. Detta skulle innebära att killar och tjejer behandlades efter samma 
regler och ramar i klassrummet. Hur förhåller sig gymnasielärarna till genusperspektivet i 
konkret handling och hur efterlevs detta i praktiken? 
 
Vårt övergripande syfte är att studera om pedagogerna lever upp till att arbeta jämställt. När 
det gäller att tillgodose båda könen på samma sätt samt att behandla eleverna lika oavsett kön. 
För att kunna undersöka detta kommer vi att ställa oss följande frågor. 

 
• Finns det skillnader i hur mycket tidsmässigt utrymme pedagogen ger tjejer respektive 

killar? 
• Kan de pedagoger vi studerat sägas bidra till att upprätthålla de(n) genuskontrakt(en 

som finns mellan könen? 
• Vilka skillnader och likheter finns mellan de två ämnena historia och religion, baserat 

på ovanstående frågeställningar? 
 
Definition av begrepp 
Jämställdhet är ett unikt begrepp för Sverige och svårt att översätta till andra språk. Ordet 
jämställdhet grundades av folkpartiet men blev sedan ett mer vedertaget ord för att uppnå 
jämlikhet mellan kvinnor och män. I politiska dokument är målet med jämställdhet att kvinnor 
och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till delad makt och delat 
ansvar.33  
 
Med jämlik undervisning menar vi att varje människa, oavsett kön, ras, religion eller social 
bakgrund ska ges lika stora chanser att förverkliga sina liv. I denna undersökning handlar det 
om kön.  
 
Genus som begrepp kan förstås genom att särskiljas från begreppet Kön. Med ordet kön 
innefattas det rent kroppsliga och biologiska �sexualdelar� som en individ har det vill säga 
huruvida man är född till biologisk kvinna eller biologisk man.  
 
Metod och försökspersoner 
Vi ville genom en empirisk undersökning på gymnasiet finna svar på våra frågeställningar. Vi 
(kom att) inriktade oss på undervisningen i historia och religion eftersom dessa är de ämnen vi 
själva ska undervisa i. Under vår praktiska del av utbildningen, som skedde på 
gymnasieskolan, satt vi med under några lektioner och utifrån våra frågeställningar observera 
vad som hände i klassrummet. Vid sex tillfällen vardera, sammanlagt tolv lektionstillfällen 
observerade vi verksamheten i klassrummet utifrån våra frågeställningar. Sex lektionstillfällen 
observerades i ämnet religion och sex tillfällen i ämnet historia. Undersökningen omfattade 
fyra pedagogers arbete med eleverna i klassrummet. Pedagogerna bestod av både män och 
kvinnor.  De klasser vi observerade bestod av både pojkar och flickor, alltså så kallade 
blandklasser. Observationerna gjordes på tre olika program, dessa är barn och fritids 
programmet, estetiska programmet och samhällsvetenskapliga programmet. Årskurserna för 
de olika klasserna varierade, inget särskilt urval gjordes då vi observerade de lektioner vi fick 
möjlighet till.  Alla observerade i undersökningen är anonyma, detta för att ingen ska kunna 
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känna sig utpekad eller orättvist behandlad.  Eftersom undersökningen endast omfattar fyra 
pedagogers arbete måste undersökningen ses som en liten del av en större studie. Vårat 
huvudmaterial består av de observationer som gjorts under vår praktiska del av utbildningen. 
Observationerna  gjordes utifrån det som skedde i klassrummet och omfattade inga privata 
samtal mellan elever. Samtalen avser dem som är avsedda för hela klassen. Vi strävade inte 
efter att ge en hållbar bild av hur det fungerar i hela Sveriges eller hela norrlands skolor. Det 
vi gjort är att presentera det vi sett och hört och ge våra tolkningar av det i ljuset av annan 
forskning.  
 
Genom en tidsstudie kunde vi undersöka hur mycket tid pedagogen ger killar respektive tjejer 
under lektionstid. Det har dels skett genom att vi rent konkret med hjälp av klocka tagit tid på 
pedagogen och ser i vilken mån han/hon vänder sig till respektive kön. Vi kom också att räkna 
hur många gånger killar respektive tjejer får hjälp under lektionen. Detta gav oss svar på hur 
mycket uppmärksamhet som fördelas eleverna. De som fått den mesta tiden kommer räknas 
till dem som får den största delen av uppmärksamheten. Till detta tog vi också hänsyn till 
elevantalen och fördelningen mellan könen i klassen.  Med vilka som får mest 
uppmärksamhet menar vi inom könsgrupperna, alltså killar eller tjejer. Med hjälp av den 
tidsmässiga beräkningen jämfört med antalet samtal kunde vi bilda oss en uppfattning om hur 
pass ingående samtalen med eleverna har varit. Är samtalen många och tiden kort kunde vi 
antaga att samtalen varit ganska ytliga. Är samtalen få och tiden omfattande kunde vi antaga 
att samtalen har varit mer ingående. 
 
Resultaten har sedan sammanställts i en statistisk modell dels ämnesvis men också 
ämnesöverskridande. På det sättet kunde vi se om det fanns några tydliga skillnader ämnesvis.  
Materialet har analyserats utifrån de resultat vi fått av den statistiska modellen. Uppsatsen har 
därför till stor del kommit att vara av en analyserande karaktär. Utifrån våra analyser har vi 
sedan dragit slutsatser och sett om vi har fått några svar på våra frågeställningar. Detta har 
också kommit att knytas till Lpf 94 för att se i vilken utsträckning pedagogerna lyckas leva 
upp till dess regler och förordningar. 
 
Tidsmässigt utrymme under historielektionerna  
Genom observationer och tidsstudier vi 12 lektionstillfällen ville vi se i vilken mån pedagogen 
erbjuder pojkar respektive flickor talutrymme i klassrummet. Historia anses traditionellt som 
ett ämne som framförallt vänder sig till killar och undervisningen har traditionellt anpassats 
för killars behov. Hur undervisningen i historia ser ut idag varierar stort. Pedagogerna har 
olika perspektiv på sin undervisning och det är vanligare än tidigare med kvinnliga lärare i 
historieämnet. Av egen erfarenhet har det dock inte dykt upp en enda kvinnlig handledare i 
ämnet historia under utbildningen till lärare. Samtliga handledare har varit manliga och de 
övriga lärarna som haft ämnet historia på de skolor vi gjort VFU har också varit manliga. Det 
finns dock undersökningar som visar att kvinnliga lärare lyckats ta sig in på detta manliga 
plan i skolan om än inte i samma utsträckning.  
 
I denna del av undersökningen tas ingen hänsyn till fördelningen mellan könen i klasserna, 
utan vi har rent tidsmässigt undersökt resultatet av de observationer vi gjort. I ämnet historia 
genomfördes sex stycken observationer. Alla lektioner som undersöktes varade i 60 eller 80  
minuter. Observationerna gjordes i olika klasser på Estetprogrammet årskurs 1 och 2 på 
gymnasiet. På estetprogrammet läser eleverna inriktningarna dans, teater, musik och bild. Alla 
dessa inriktningar var delaktiga i undersökningen.  
 



Tidigare undersökningar har visat att fördelningen mellan pedagogen och eleverna 
talutrymme i klassrummet är att pedagogen talar ca 75 % av den sammanlagda lektionstiden 
och eleverna 25 % av den sammanlagda lektionstiden. 34 Resultatet av vår undersökning 
visade sig stämma ganska bra överens med den tidigare forskningen. Det cirkeldiagram som 
visas nedan visar resultatet av alla lektioner som undersökts i historia i en sammanslagning. 
Det vill säga hur talutrymmet sammanlagt har disponerats under de observerade lektionerna.  
 
 
 

 
Figur 1: Fördelning av samtalstid i procent mellan pedagoger och elever i samtliga 
historielektioner som undersökts. 
 
Pedagogen står som ovan visats för den största delen av samtalstiden i klassrummet denna tid 
utgör ca 2/3 delar av lektionstiden. Den resterande tiden alltså ca 1/3 del tillfaller eleverna. I 
denna del av undersökningen ska vi framförallt inrikta oss på den tid som tillfaller eleverna. 
Av dessa 34 % som tillfaller eleverna finns inbördes fördelningar mellan könen. För att 
komma åt dessa fördelningar måste vi ta en närmare titt på hur just elevernas samtalstid 
disponeras. Tidigare undersökningar gjorda på området har visat att tjejer har svårare att 
komma till tals och göra sig hörda i klassrummet. Tjejerna intar oftast en passiv roll medan 
killarna väljer att stå i centrum och ha en aktiv roll i klassrummet.35 I ämnet historia visade sig 
resultatet enligt vår undersökning bli ett annat. I den sammanställning vi gjorde av alla 
lektioner i historia blev resultatet enligt diagrammet nedan.  
 

                                                
34 Graf Johanna, Helmadotter Anne � Marie, Ruben Susanna; Visst är det skillnad, om att arbeta utifrån flickors 
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35 Graf Johanna, Helmadotter Anne � Marie, Ruben Susanna; Visst är det skillnad, om att arbeta utifrån flickors 
och pojkars behov; Malmö 1993 s.10 
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Figur 2: Samtliga historielektioner: Hur elevernas samtalstid har fördelats mellan killar och 
tjejer under lektionerna 
 
Enligt cirkeldiagrammet kan vi se att fördelningen mellan killar och tjejers taltid är ganska 
lika. Killarnas tid ligger något högre men skillnaderna är inte så stora att de skulle vara 
iögonfallande. Ett resultat som cirkeldiagrammet ovan visar skulle förmodligen kunna 
accepteras som ett positivt utfall av fördelningen av samtalstid mellan killar och tjejer. Enligt 
Lpf 94 ska pedagogerna arbeta för jämställdhet, enligt modellen ovan kan vi anta att 
pedagogerna i en relativt stor utsträckning har lyckats med detta arbete. Pedagogen ska också 
enligt Lpf 94 se till att ge alla elever samma möjlighet att utvecklas oavsett kön, etnicitet 
osv.36 Eftersom modellen ovan visar att fördelningen av samtalstid är så pass jämn mellan 
könen skulle det betyda att det inte görs några skillnader mellan killar och tjejer när det gäller 
att komma till tals under lektionstid. I det avseendet kan man se att eleverna oavsett 
könstillhörighet i alla fall har fått lika stor chans att komma till tals under lektionstid. Med 
andra ord har pedagogerna i detta avseende lyckats skapa jämställdhet. Men kan detta 
verkligen ses som ett trovärdigt resultat? Även om modellen ovan visar hur samtalstiden 
förhåller sig kan vi inte godta detta som ett giltigt och sanningsenligt resultat.  För att 
verkligen ta reda på hur samtalstiden fördelas behöver vi gräva djupare i undersökningen. 
Modellen ovan säger i sig ingenting om elevantalet, fördelningen mellan könen i klassen och 
hur ofta och under hur lång tid eleverna får komma till tals. Den visar bara utfallet av en ytlig 
studie.  
 
För att närmare se hur det egentligen förhåller sig med samtalstidens fördelning mellan könen 
måste vi bryta ner undersökningen i mindre delar. Det räcker inte att se till det sammanslagna 
resultatet. Vi måste gå ner på klassnivå för att kunna se variationer i vardera klass. Med 
variationer menas här antalet elever i klassen och hur könsfördelningen i klassen har varit 
under undervisningstillfället. Hur förhåller sig den disponerade tiden i förhållande till hur 
många killar respektive tjejer som varit delaktiga vid undervisningen. Undersökningen 
kommer nu att fortsätta med mer detaljerade och ingående resultat för att ta reda på detta.   
 
Enligt Lpf har pedagogen som nämnts ovan i uppgift att ge alla samma möjligheter,37 för att 
detta ska vara möjligt krävs en jämn fördelning av elevernas samtalstid både mellan individer 
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och mellan könen. Huruvida tiden fördelats mellan individer framgår inte i denna 
undersökning då vi lagt krutet på skillnader mellan könen.  
 
I en av klasserna som undersöktes i historia såg elevantalet och fördelningen mellan killar och 
tjejer ut som modellen nedan visar. 
 

 
Figur 3: Avser historieklass 1 i vår undersökning figuren visar fördelningen mellan kön och 
antal elever  
 
Enligt modellen kan vi avläsa att tjejerna i klassen är starkt överrepresenterade. Killarna utgör 
endast en liten del av klassen. Detta har i sig en stor betydelse för hur vi kan avläsa det 
sammanlagda resultatet i diagram 1. Om tjejerna i en klass är så pass starkt 
överrepresenterade och killarna ändå har lyckats komma upp i samma samtalskvot som 
tjejerna vore detta betyda att killarna i klassen i förhållande till sitt antal har fått möjlighet till 
ett mycket större utrymme än vad tjejerna ha fått. Om vi då med hänsyn till fördelningen 
mellan könen tittar på hur utslaget för samtalstiden blev i denna klass kan vi få en bättre 
uppfattning om hur fördelningen av samtalstid förhåller sig. Diagrammet nedan visar den 
disponerade samtalstiden för klassen som ovan nämnts.  
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Figur 4: Procent angiven samtalstid fördelad mellan killar och tjejer i undersökt klass 1 i 
historia. 
 
I förhållande till antal killar respektive tjejer kan detta ses som ett ganska bra resultat. 
Fördelningen mellan killar och tjejers samtalstid tycks vara ganska lika. Killarnas lägre % har 
en ganska rimlig förklaring eftersom de var färre till antalet. Enligt skolverkets rapport nr 47 
kommer killar som går i klasser som domineras av tjejer ofta i skymundan.38 Enligt 
diagrammen som visas ovan föreligger ingen sådan tendens i denna klass. Skolverket hade 
också observerat att eleverna i en konsumtionsklass som endast bestod av tjejer ofta jobbade 
på egen hand och hjälpte varandra. Pedagogen tilltalade sällan hela klassen om det inte var för 
allmän information.39 Under observationen av denna klass finns ett liknande mönster. Det är 
framförallt tjejerna som pratar och hjälper varandra medan killarna sitter tysta och jobbar för 
sig själva. Killarna tycks vända sig till pedagogen när de behöver hjälp istället för att 
samarbeta med varandra medan tjejerna ofta vänder sig till pedagogen i form av en grupp. De 
vänder sig till pedagogen först när de med varandras hjälp inte har lyckats lösa problemet. 
Svaleryd menar i sin bok att tjejer oftast väljer att arbeta med tjejer medan killar väljer att 
arbeta med killar.40 Detta stämmer ganska bra i den ovan observerade klassen. Tjejerna väljer 
uteslutande att sitta tillsammans med de andra tjejerna. Killarna väljer dock att arbeta enskilt 
men de sitter i en samlad grupp i klassrummet.  I klassen som ovan redovisats tycks alltså 
fördelningen av samtalstiden vara ganska balanserad för att bredda analysen kommer 
resultatet av en observation gjord i en annan klass att redovisas nedan.  
Elevfördelningen i den tredje klassen som undersöktes i historia förhöll sig som diagrammet 
nedan visar.  
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40 Svaleryd Kajsa; Genuspedagogik; Stockholm 2003 s 17. 

 

27%

73%

Kille 
Tjej 



 
Figur 5: Antal elever i en av de undersökta historieklasserna 3 
 
Även i denna klass var fördelningen mellan killar och tjejer på det viset att tjejerna var starkt 
överrepresenterade. Enligt en annan observation som presenteras av skolverket nr 47 förelåg 
observationen av en humanistklass. Humanistklassen var liksom klassen i vår tredje 
undersökning överrepresenterade av tjejer. Resultatet av de observationer som skolverket 
gjort var att killarna som gick i en klass där tjejer var överrepresenterade oftast kom i 
skymundan. Tjejerna framträdde så starkt att de killar som fanns i klassrummet knappt 
märktes.41 Enlig vår observation blev resultatet ett annat. Diagrammet nedan visar hur vårt 
resultat förhöll sig.  
 

 
Figur 6: Procent angiven samtalstid fördelad mellan killar och tjejer i undersökt klass 3 
historia. 
 
Killarna i undersökningen av klass tre, ämne historia, disponerade den största samtalstiden 
trots sin minoritet. Killarna i klassen räckte sällan upp handen utan talade rakt ut medan 
tjejerna oftast avvaktade och räckte upp handen när de hade någon fråga. I de observationer vi 
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gjort har detta fenomen varit allmängiltigt, i flera av de undersökta klasserna har det tett sig 
som en trend att killarna ropar rakt ut medan tjejerna är mer tysta och väntar på sin tur genom 
att räcka upp handen. Fenomenet har också uppmärksammats i tidigare undersökningar bland 
annat har man i skolverkets rapport nr 47 skrivit om flera studier som visat att killarna varit 
väldigt dominanta i klassrummet medan tjejerna har kommit i skym undan. Skolverket menar 
att det tenderar att pedagogen lägger märke till killarna i större utsträckning.42 Wernersson 
diskuterar också i boken Undervisning för flickor � undervisning för pojkar eller undervisning 
för flickor och pojkar? Huruvida pojkarnas klassrumsdominans är ett sett att upprätthålla den 
manliga dominansen i samhället.43  Skolan ska ju enligt Lpf 94 främja utvecklingen av 
�duktiga� samhällsmedborgare. Om det i samhället föreligger en allmän tanke om en manlig 
dominans så har skolan i detta avseende lyckats. Svaleryd menar i sin bok genuspedagogik att 
pojkarnas aktiva och högljudda sätt oftast gör att de får mer uppmärksamhet av pedagogen, 
även om uppmärksamheten inte alltid är positiv.44 I klass tre i vår undersökning hade väldigt 
högljudda och aktiva killar men uppmärksamheten de fick var aldrig negativ utan snarare 
positiv i den formen av att de först fick svar på sina frågor och mer hjälp. Svaleryd menar att 
genom att tillmötesgå killarna med omedelbar verkan, signalerar pedagogen till killarna att de 
har makt. Tjejerna i sin tur får lära sig att de kommer i andra hand och inte är lika viktiga som 
killarna.45 Genom denna ordning bibehålls genuskontrakten som Yvonne Hirdman talar om 
pedagogen talar helt enkelt omedvetet om för killarna att de har mer makt än tjejerna.  
 
 Tanken på att förändra synen på manlig dominans har dock varit gällande om än seglivad 
under det senaste decenniet. Ur ett sådant perspektiv har skolan misslyckats.  I vår 
undersökning var detta väldigt tydligt i den tredje klassen som undersöktes i historia. Killarna 
tycktes nästan bli uppmärksammad så mycket att tjejerna inte hade en chans att komma till 
tals. Pedagogen vände sig i första hand till de killar som talade rakt ut medan de tjejer som 
räckte upp handen snällt fick vänta.  
 
I de två ovan redovisade klasserna ser vi att utslaget av undersökningen skiljde sig ganska 
mycket åt. Medan den ena klassen hade en relativt jämn fördelning av samtalstiden i 
förhållande till klassens fördelning mellan killar och tjejer hade den andra klassen en väldig 
ojämn fördelning. Variationerna i klasserna säger oss att resultaten kan bli väldigt olika 
beroende på vilka klasser vi har undersökt. Både killar och tjejer påverkas i sig av hur 
klassrumsklimatet förhåller sig. Relationen mellan könen påverkas också i hög grad av det 
sociala sammanhanget.46 Relationerna i klasserna vi observerat skiljer sig markant. Enligt 
Wernersson är det viktigt att eleverna lär sig att hantera situationen i olika miljöer.47 Huruvida 
eleverna i vår observation har möjlighet till detta vet vi inte men med stor sannolikhet skulle 
eleverna bete sig annorlunda i en annan klass sammansättning eller ett annat socialt 
sammanhang. Som exempel på en sådan situation kan nämnas att en av de klasser vi 
undersökte i historia bestående av bildelever på estetprogrammet var väldigt tysta och 
försynta under de lektioner vi undersökte. När vi vid ett tillfälle träffade deras bildlärare hade 
hon en helt annan uppfattning om klassen. Hon upplevde dem inte alls som en tystlåten och 
blyg klass som vi hade gjort utan snarare som en framåt klass. I det sammanhanget kan man 

                                                
42 Skolverket nr 47. 
43 Skolverket; Undervisning för flickor undervisning för pojkar eller undervisning för flickor och pojkar?; 
Göteborg 1995 s. 8. 
44 Svaleryd Kajsa; Genuspedagogik; Stockholm 2003 s 17. 
45 Svaleryd Kajsa; Genuspedagogik; Stockholm 2003  s 19.  
46 Skolverket; Undervisning för flickor undervisning för pojkar eller undervisning för flickor och pojkar?; 
Göteborg 1995 s. 12. 
47 Ibid s. 12. 



misstänka att klassen påverkats dels av miljön men också av det sociala sammanhanget. I 
ämnet bild arbetar eleverna mer individuellt och fritt vilket kanske passade denna klass bättre.   
 
Om vi återgår till Lpf 94 så kan man läsa att det i skolan och pedagogernas uppdrag ingår att 
utveckla det kritiska tänkandet hos eleverna.48 I de observationer som gjordes under vår 
undersökning föregick ingen undervisning om genus. I sig är historia ett ämne där det 
verkligen finns plats för diskussioner kring genus. Om eleverna aldrig får fundera kring detta 
ämne så har de inte fått lära sig kritiskt tänkande kring genus. Svaleryd menar att �om de egna 
värderingarna, åsikterna och förväntningarna på elever av olika kön lyfts fram, kan man 
identifiera vilka olika stereotypa bilder av manligt och kvinnligt som finns. Den 
medvetenheten hjälper till att synliggöra det som är �ojämställt�49 
 
 I undersökningen av ämnet historia ingick fyra klasser till alltså totalt sex klasser. För att få 
ett något så när trovärdigt utslag av vår undersökning kommer det nedan att följa en 
sammanslagning av alla de klasser vi undersökt. Genom att se hur den totala 
sammanslagningen förhåller sig får vi ändå göra en slags generalisering vad gäller vår 
undersökning.   Om vi tittar på en total sammanslagning av de undersökningar som gjorts i 
ämnet historia av antalet elever blir resultatet följande.  
 
 

 
Figur 7: Det totala antalet elever som deltagit i undersökningen i ämnet historia. 
 
Här kan vi se att det totala antalet killar som deltog i undersökningen var mycket lägre än 
antalet tjejer. I alla de sex klasser som ingick i observationen var tjejerna överrepresenterade 
om än med variationer i antal.  Om vi då med utgångspunkt i den djupare information vi har 
återgår till modellen i diagram 1 får vi se resultatet med nya ögon. Det utfall av modellen i 
diagram 1 som tidigare kunde ses som en ganska jämlik fördelning mellan killar och tjejers 
samtalstid är inte längre jämlikt i samma utsträckning. Eftersom det totala antalet killar i 
undersökningen är så pass mycket lägre än tjejer så kan man istället se en väldigt ojämn 
fördelning av samtalstiden. Trots det låga antalet killar som deltagit har de lyckats hamna i ett 
procent antal som sträcker sig över tjejernas. Detta säger i sig att killarna under våra 
                                                
48 Lpf 94. 
49 Svaleryd Kajsa; Genuspedagogik; Stockholm 2003 s 15. 
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observationer i ämnet historia har fått en mycket större del av samtalstiden i förhållande till 
tjejerna. Eftersom skolan enligt Lpf 94 medvetet och aktivt ska främja män och kvinnors lika 
rätt och möjligheter skulle detta kunna ses som ett misslyckand att nå upp till läroplanens 
mål.50 Om vi sedan ser till att Skollagen som förespråkar en likvärdig utbildning för alla 
oavsett kön, social klass och geografisk hemvist skulle man i detta fall kunna säga att eleverna 
inte har fått det Skollagen utlovar.51 Tjejerna som får en mindre del av samtalstiden i 
klassrummet har gått förlorade om den tid de egentligen skulle ha rätt till för en likvärdig 
utbildning.  
 
Skollagen utlovar också att skolan ska främja jämställdheten mellan könen och aktivt 
motverka alla former av kränkande behandling.52 Man skulle kunna se det faktum att 
pedagogen väljer att i första hand hjälpa de killar som skriker rakt ut i stället för att hjälpa de 
tjejer som tysta räcker upp handen som en behandling som inte bidrar till jämställdhet. 
Tjejerna lär sig där med att tyst och snällt vänta medan killarna får hjälp och i en förlängning 
skulle detta kunna innebära att tjejerna tränas in i denna roll som de också kommer att 
förankra i samhället och som i sin tur kommer förankras i nästa generation.  
 
De resultat som framgår ovan gäller om vi tittar på den totala sammanslagningen, variationer 
kan finnas då vi går ner på klassnivå. Klimatet i klassen tycks vara av stor vikt för hur 
eleverna uppför sig i klassrummet och också för hur våra resultat blir. Resultatet av samtliga 
observationer i undersökningen bifogas som bilagor.53 
 
Tidsmässigt utrymme under religionslektionerna 
Precis som redan formulerats har vår sammanlagda studie har bestått av totalt 12 
lektionstillfällen med 6 lektioner vardera i ämnet historia och religion. Bruket av observation 
som medel för inhämtande av kunskap om pedagogiska tillfällen har under sjuttiotalet varit 
näst intill ansett som tabubelagt för att det ansågs oetiskt54 men det har nu för tiden dammats 
av och ses nu som en tillgång. Det gället speciellt i situationer såsom exempelvis i ett 
klassrum där det kan vara lätt att bli hemmablind för den egna insatsen. 55 Graf, Helmadotter 
och Ruben skriver i sin bok Visst är det skillnad! att man (genom observation):  
 
  �� under en dag eller bara en timme kan man enkelt få fram fakta 
   som man aldrig innan skulle ha anat om vårt eget och barnens beteende�  
  Andra förnekar sådana fakta som exempelvis att pojkarna skulle få mer tid och 
  uppmärksamhet från personalen.�56 
 
Utifrån detta och annan litteratur kring studierna av utrymme, kön och genus i skolan tar även 
uppsatsen sitt avstamp med observationer som inte bara berör de yngre skolåldrarna utan även 
de frivilliga skolformerna, som är i lika stort behov av analys som de obligatoriska.  
 
Religionsämnet har, precis som historieämnet, traditionellt varit ett manligt ämne som varit 
strukturerat för att studeras av män för män. Ämnet har förändrats under tid och denna 

                                                
50 Lpf 94. 
51 Skollagen (1985: 1100)  
52 Skollagen (1985: 1100) 
53 Bilaga 13 � 29.  
54 Graf Johanna, Helmadotter Anne � Marie, Ruben Susanna; Visst är det skillnad, om att arbeta utifrån flickors 
och pojkars behov; Malmö 1993s. 62 
55 Ibid s. 62 
56 Ibid s 62 



undersökning av religionsämnet har bestått av två stycken kvinnliga religionslärare, det 
sammanlagda antalet religionslärare på den berörda skolan är dock mer eller mindre likvärdigt 
fördelat mellan könen.  
 
Observationen av religionsämnet har varit slumpmässig på så sätt att inget val har gjorts 
utifrån vilka klasser som skulle studeras eller ej. Studien innefattar sammanlagt fyra olika 
klasser, barn- och fritidsprogrammet årskurs 3, estetprogrammet årskurs 2 och 3 samt 
samhällsvetarprogrammet årskurs 3. Sammanlagt rörs sig studien om 110 olika elever. 
Lektionstillfällena sträckte sig under sammanlagt 60 minuter vardera. 
 
Generellt har forskning visat, både inom Sverige och internationellt, att pedagogen förfogar 
över den största delen av lektionens tid ca 75 % och eleverna disponerar över den resterande 
25 %. Något som generellt också visat sig i vår undersökning.  
 
Vid första lektionstillfället, i religion, som observerades såg den tidsmässiga fördelningen ut 
som följande: 
 

Pedagog; 65%
 Tjej; 15%

 Kille; 20%

 Elev; 35%

Pedagog
 Elev
 Tjej
 Kille

 
Figur 8: Procent av fördelad tid i klassrummet i undersökt religionsklass 1. 
 
Diagrammet visar att pedagogen vid detta tillfälle stod för 65 % av det tidsmässiga utrymmet 
och eleverna disponerade över 35 %. Lektionstillfället i fråga kan sägas representera en 
ganska �normal� lektion i den svenska gymnasieskolan utifrån de generella premisserna. 
Vidare visar diagrammet även fördelningen, procentuellt, av den givna elevtiden utifrån ett 
könsmässigt perspektiv. Av den sammanlagda tiden som eleverna förfogade över, kan man 
ytterligare bryta ner tiden för att vidare kunna se specifikt hur det blivit uppdelat mellan 
könen. Lpf 94 formulerar det viktigt att resurserna i ett klassrum ska fördelas lika mellan de 
individer som uppehåller sig där 57, vilket gör det viktigt att analysera lektionstillfället utifrån 
ett genusperspektiv. Observationen i detta fall visar att vid lektionstillfället i fråga förfogade 
tjejerna över 15 % av den totala tiden i klassrummet medan killarnas utrymme var 20 % av 
den totala tiden. Nielsen och Rudberg konstaterar i boken Historien om flickor och pojkar. 
Könssocialisation i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv just att killar är mer aktiva i en 

                                                
57 Lpf 94  



klassrumssituation och därmed får mer uppmärksamhet.58 Vilket lättare kan översättas i att 
aktivitet är lika med utrymme.  
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Figur 9: Talad tid i minuter för undersökt religionsklass 1. 
 
Nerbrutet i specifikt antal talade minuter som talats, kan man �översätta� lektionen rent 
konkret till att; av den sammanlagda lektionstiden, i detta fall 60 minuter, talade pedagogen 
39 minuter och eleverna talade i 21 minuter.  För att ytterligare kunna komma till en analys av 
klassrumssituationen är det viktigt att plocka fram den specifika antalet minuter som talades 
fördelat på könen för att ytterligare kunna få en förståelse.  
 
Precis som diagrammet nedan visar är det i minuter inte speciellt stor skillnad i konkreta 
minuter mellan könen. Tjejerna talade i totalt ca 9 minuter sammanlagt och killarna talade i 
12 minuter. Vid en ytlig anblick av detta kan man tolka det som att det ändå råder en viss 
form av jämlikhet i klassrummet, då 3 minuter troligtvis inte kan sägas vara någon större 
övervikt i killarnas fördel. Forskning visar att, både svensk och skandinavisk, att uträkningen 
av den så kallade tvåtredjedelsregeln, det vill säga att lektionen generellt består av 2/3 
talutrymme disponerat av pedagogen och resterande fördelat på eleverna, också kan komma 
att översättas i det könsmässiga utrymmet i klassen. Killarna står för 2/3 av tiden och tjejerna 
för 1/3.59 
 

                                                
58 Nielsen, Bjerrum Harriet, Rudberg Monica; Historien om flickor och pojkar. Könssocialisation i ett 
utvecklingsperspektiv. Lund 1991s 187 
59 Einarsson Jan, Hultman Tor G; God morgon pojkar och flickor, om språk och kön i skolan; Kungälv 1990 s.82 
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Figur 10: Talutrymme i minuter för undersökt religionslektion 1 
 
Ytterligare förståelse av klassrumssituationen kan erhållas genom att göra ytterligare analys 
av tiden och resultatet av undersökningen med antalet elever som finns i den specifika 
klassen. Vilket diagram nummer 4 visar. Denna barn- och fritidsklass består av sammanlagt 
24 individer och uppdelningen utifrån kön visar att 17 utav dom var tjejer och 7 av dom var 
killar.  
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Figur 11: Antal elever i undersökt religionsklass 1. 
 
Utifrån detta måste man även analysera lektionen djupare genom att titta på hur tiden 
disponerats, inte bara mellan pedagog/elev utan även inom den tidsmässiga ramen för den 
specifika situationen. Av den sammanlagt 21 minuter som talades av eleverna på denna 
lektion, förfogade killarna alltså över 12 minuter och tjejerna 9 minuter. Genom att räkna ut 
den procentuella fördelningen av minuter i förhållande till den sammanlagda tiden eleverna 
hade till sitt förfogande kan man se att tidsutrymmet mellan könen inte är speciellt lika utan 



faller ganska väl in i Einarsson och Hultmans tanke på tvåtredjedelsregeln.60 Killarna har 
under denna lektion närmare 60 % av den givna tiden medan tjejerna bara får disponera över 
40 % 
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Figur 12: Procent av given samtalstid för elever på undersökt religionslektion 1. 
 
Den stora skillnaden i klassrumssituationen kan inte ses förrän man kommit så här långt i 
analysen och man kan konstatera att i denna klass, som har en stark överrepresentation av 
tjejer, står de 7 killarna för 57 % av talutrymmet medan de 17 stycken tjejerna står för 43 % 
av den talade tiden. Vilket i just det här specifika fallet faktiskt visar på en stor skillnad i det 
utrymme som får tas alternativt ges till eleverna. Tar man dessutom hänsyn till att det sällan är 
så att alla elever inom de två olika könsgrupperna talar blir resultatet ännu mer slående. 61 
 
Analys av en annan klass, i detta fall en samhällsvetarklass visar upp liknande men inte till 
närmelsevis samma resultat. Vid det lektionstillfället stod pedagogen för den absoluta 
majoriteten av tidsutrymmet, det vill säga ca 80 % av tiden, vilket i och för sig kan ses som 
mycket men genom att det i detta fall rörde sig om en introduktion till ett nytt moment kan det 
knappast ses som något speciellt exceptionellt. Det stora tidsmässiga utrymmet som 
pedagogen tog vid detta tillfället ledde till att den sammanlagda elevutrymmet sträckte sig till 
17 % av lektionstiden, utifrån dessa sjutton procenten har killarna ett större utrymme än 
tjejerna även om det inte är speciellt stort.  
 

                                                
60 Einarsson Jan, Hultman Tor G; God morgon pojkar och flickor, om språk och kön i skolan; Kungälv 1990 s 82 
61 Einarsson Jan, Hultman Tor G; God morgon pojkar och flickor, om språk och kön i skolan; Kungälv 1990 s 83 
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Figur 13: Procent av fördelad tid i klassrummet undersökt religionslektion 2.  
 
En ytterligare analys av det nämnda lektionstillfället visar att det i specifikt talade minuter rör 
sig om att pedagogen, under de sammanlagt 60 minuter som lektionen varade, hade 
talutrymme i ungefär 50 minuter medan de övriga 10 minuterna fördelades på eleverna. Vilket 
också stämmer bra med andra undersökningar som gjorts tidigare där lärarutrymmet visat sig 
vara tämligen stort i en klassrumssituation.62 Som blivande pedagog kan man ställa sig frågan 
vilket utbyte elever och lärare har av varandra i ett klassrum där läraren dominerar det 
talmässiga utrymmet och vidare vilken form av pedagogisk grundinställning som kan skönjas 
vid det konstaterandet att läromiljön fortfarande ser ut enligt modellen sändare �» mottagare.  
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Figur 14: Talad tid i minuter för undersökt religionslektion 2. 
 
Talutrymmet som är fördelat för eleverna att disponera kan man vid denna lektion se att det 

                                                
62 Graf Johanna, Helmadotter Anne � Marie, Ruben Susanna; Visst är det skillnad, om att arbeta utifrån flickors 
och pojkars behov; Malmö 1993s. 48 



tidsmässiga utrymmet är sammanlagt 10 minuter för eleverna och 50 minuter för pedagogen. 
Tjejernas tid uppgår till ca 4 minuter (diagram 8) medan killarna disponerar över totalt 6 
minuter. Precis som i den förra klassen skiljer sig inte den sammanlagda tiden speciellt 
mycket och det är vid denna anblick inte möjligt att dra några större analys utifrån ett 
genusperspektiv.  
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Figur 15: Talutrymme för undersökt religionslektion 2. 
 
Den stora skillnaden mellan de två olika lektionerna kommer inte fram förrän man analyserar 
klassrumssituationen utifrån elevantalet. I barn- och fritidsklassen fanns det en stark 
överrepresentation av tjejer vilket ledde till att den till synes lilla skillnaden i tidsutrymmet 
faktiskt var ganska stort utifrån en analys av hur många elever av varje kön som var 
representerade i samtalsminuterna. I samhällsklassen är representationen av könen däremot 
mer lika. Utav det sammanlagda elevantalet är 20 stycken tjejer och 17 stycken killar.  
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Figur 16: Antal elever i undersökt religionsklass 2. 
 
Utifrån en procentuell tidsmässig analys figur 17 kan man se att killarna representeras 60 % 
av tiden medan tjejerna representeras samtalsmässigt ca 40 % av tiden. Rent analytiskt kan 
man dra slutsatsen att denna lektion ändock kan sägas vara relativt jämställd, speciellt i 
jämförelse med den generella statistiken, både på nationell och internationell basis, som visat 
att pojkars utrymme kan vara så hög som 75 � 80 % av elevtiden.63 Däremot kan sägas att 
denna mer jämlika fördelning av tid ofta ses som att tjejerna fått ta mycket större plats än 
killarna.64 Alltså: En klassrumssituation där tjejerna pratat ungefär lika mycket som killarna, 
även om det är mindre tid i minuter, uppfattas oftast av pedagogen som att tjejerna pratat 
mycket mer än killarna. Slutsatsen är alltså att en mer jämlik klassrumssituation ses som en 
ojämlik sits till killarnas nackdel, killar får alltså uppta en mycket större plats i klassrummet 
innan någon reflektion av obalans uppkommer. En omvänd situation uppmärksammas 
däremot mycket tidigare av pedagogen, observeras innan någon obalans egentligen 
uppkommit överhuvudtaget. 65 
 

                                                
63 Graf Johanna, Helmadotter Anne � Marie, Ruben Susanna; Visst är det skillnad, om att arbeta utifrån flickors 
och pojkars behov; Malmö 1993s. 48 
64 Ibid s 48 
65Einarsson Jan, Hultman Tor G; God morgon pojkar och flickor, om språk och kön i skolan; Kungälv 1990 s 82 
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Figur 17: Procent av given samtalstid för elever under undersökt religionslektion 2. 
 
Utrymmet utifrån en tidsmässig aspekt kan som sagt också analyseras utifrån ett 
individperspektiv. Einarsson och Hultman skriver i God morgon pojkar och flickor; Om språk 
och kön i skolan:  
 
 �Majoriteten av eleverna säger ganska lite under skoldagen på offentlig nivå.  
 I många fall inte mer än någon eller några meningar på förmiddagen och kanske 
  bara något enstaka ord på eftermiddagen �eller tvärtom. Så finns det en liten grupp 
 som praktiskt taget aldrig säger någonting på offentlig nivå� De här förhållandena 
 är förmodligen föga gynnsamma om vi ser skolan som en förberedelse för ett verbalt  
 aktivt liv som vuxen.� 66 
 
I statistiken döljer sig det alltså inte bara ett könsmässigt mönster utan att man även måste 
komma ihåg att överrepresentationen av killarnas utrymme utan att det faktiskt inte täcker upp 
alla killar utan att det rör sig om en tre, fyra stycken som täcker upp det stora utrymmet i 
klassrummet. Till det ligger det också att det faktiskt finns elever som kan gå igenom en hel 
skoldag utan att överhuvudtaget representera sig offentligt.67  
 
I Lpf 94 står det formulerat att �Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns 
lika rätt och möjligheter.�68 Vilket bör genomsyra hela klassrumssituationen och konstant 
finnas i vi pedagogers medvetenhet under vår undervisning. Frågan är hur lever vi upp till 
det? Svaret, både genom våra observationer och genom anknuten litteratur, blir att vi tyvärr 
inte gör det. Oberoende av varandra har vi båda uppmärksammat fenomen såsom att det i 
högre grad är troligt att det är tjejerna som räcker upp handen för att få ordet tilldelat medan 
pojkar i mycket högre grad tar ordet genom att prata rätt ut i luften. Det är observationer som 
också ytterligare styrks av annan litteratur och undersökningar som gjorts på området.69  
Det är okej för en kille att avbryta en annan elev och öppet kommentera andra elevers inlägg 
på ett helt annat sätt än för en tjej. Tjejerna befinner sig som oftast i elevrollen medan 
pojkarna i sin interaktion med läraren kan ha mer av ett rollbyte. Kvaliteten och utbytet för 
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eleverna skiljer sig därför mellan könen där killarna oftast får en bättre kvalitet i sin kontakt 
med läraren, det utöver att de får mer tidsutrymme. 70 
 
En jämförelse mellan religion och historia  
Olika ämnen i skolan brukar kategoriseras som olika viktiga och anses vara mer manliga eller 
kvinnliga. Det är framförallt de ämnen som anses vara manliga som har hög status. Flera 
undersökningar har visat att tjejer har svårt för de ämnen som anses vara manliga. De ämnen 
som framförallt undersökts angående huruvida tjejer har problem med dem eller inte är matte, 
fysik och naturvetenskap. Vi har alltså inte lyckats hitta någon tidigare forskning eller 
undersökningar som gjorts i just de ämnen vi har undersökt. Både religion och historia har 
som tidigare nämnts betraktats som traditionella manliga ämnen men vi ville ändå se om det 
förelåg några tydliga skillnader angående talutrymmena i de olika ämnena. Om vi börjar att 
göra en återblick på ämnet historia fanns det en tydlig bild av att killarna var de som fick ta 
del av den största delen talutrymme. Killarna var trots sitt underrepresenterade antal 
dominerande i samtalstid. I ämnet religion var det också killarna som stod för den största 
delen av samtalstiden även om fördelningen tycks vara något jämnare.    
 
För att se om det finns några större skillnader får vi börja med att titta på den totala 
sammanställningen för de båda ämnena. Om vi då börjar med att titta på den totala 
sammanställningen i historia såg antalet elever som deltagit i undersökningen ut enligt 
följande.  
 

 
Figur 18: Det totala antalet elever som deltagit i undersökningen i ämnet historia. 
 
Antalet tjejer som deltog i undersökningen var långt fler än killar. Om pedagogerna skulle 
klara att leva upp till Lfp 94 och skollagens krav på jämställdhet och lika möjligheter för alla 
individer oavsett kön vore resultatet av undersökningen vara att tjejerna stod för den största 
delen av den samtalade tiden under lektionerna. Det totala utslaget av samtalstiden under 
historielektionerna var enligt följande.  
 
 

                                                
70 Nielsen, Bjerrum Harriet, Rudberg Monica; Historien om flickor och pojkar. Könssocialisation i ett 
utvecklingsperspektiv. Lund 1991 s 187 
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Figur 19: Hur elevernas samtalstid har fördelats mellan killar och tjejer gällande alla 
undersökta tillfällen och elever  
 
Enligt diagrammet ovan kan resultatet tyckas vara ganska jämt men om vi tar hänsyn till att 
antalet tjejer som deltog i undersökningen var så många fler förstår vi att resultatet är ojämnt. 
Trots killarnas underrepresentation har de stått för den största delen av den talade tiden. Hur 
förhöll det sig då i ämnet religion? För undersökningen i religion så fördelningen och antalet 
elever ut enligt följande.  
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Figur 20: Sammanlagt antal elever som deltagit i undersökningen i ämnet religion. 
 
Även inom religionen var det störst antal tjejer som deltog i undersökningen och den totala 
fördelningen av samtalstiden såg ut enligt följande:  
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Figur 21: Total samtalstid för ämnet religion. 
 
Även i religion kan vi se att den största delen av samtalstiden har spenderats av killarna trots 
att dessa haft ett lägre deltagande i undersökningen. Några större skillnader mellan ämnena 
kan vi därför inte se i vår undersökning. Detta kan givetvis bero på att vi undersökt två ämnen 
som av tradition anses vara manliga.  
 
Tidsutrymme, samtalsdjup och könsstrukturer 
Vi har redan konstaterat i vår uppsats att resultatet av både pedagogen/elevernas utrymme och 
tjejernas/killarnas utrymme i klassrummet stämmer väl överens med andra studier gjorda på 
området. Einarsson & Hultman skriver i God morgon pojkar och flickor; Om språk och kön i 
skolan om tvåtredjedelsregeln där fördelningen av tid mellan pedagog och elever ser ut så att 
läraren disponerar tvåtredjedelar av tiden och eleverna en tredjedel. Samma struktur finns i 
fördelningen av tid mellan tjejer och killar där killarna får tvåtredjedelar av tiden och tjejerna 
en tredjedel.71 Men talaktiviteten i klassrummet kräver ytterligare analys utifrån en mer 
kvalitativ approach där frågan om djup i samtal och analys av en könsmässig karaktär görs.  

 
Tidsutrymme Religion 
Nedanstående diagram (Diagram 11. Religion) Visar hur många elever som sammanlagt har 
undersökts, i ämnet religion, i denna uppsats. Det rör sig om sammanlagt hundratio elever där 
72 av dem var tjejer och 38 var killar. 
 

                                                
71 Einarsson Jan, Hultman Tor G; God morgon pojkar och flickor, om språk och kön i skolan; Kungälv 1990 s 82 
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Figur 22: Sammanlagt antal elever som deltagit i undersökningen i ämnet religion. 
 
Ser man då på nästkommande diagram ser man att den sammanlagda talade tiden för alla 
elever inom ämnet religion är fördelad så att tjejerna talade 42 minuter och killarna talade 46 
minuter.  
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Figur 23: Antalet talade minuter för elever inom ämnet religion. 
 
Det tidsmässiga utrymmet för tjejer och killar ser utifrån diagrammet ovan vara ganska 
jämställt. Det skiljer sig enbart 4 minuter i talad tid mellan könen under den sammanlagda 
undersökta tiden vilket skulle kunna ses som marginell i sig. Analyserar man däremot de två 
diagrammen mot varandra träder en annan bild fram. Då kan man istället se att det skenbart 
jämställda tidsutrymmet egentligen döljer det faktum att killarna får disponera en mycket 
större tid än tjejerna. De 46 minuterna som killarna förfogar över fördelas mellan enbart 38 
manliga elever medan de 42 minuter tjejerna har ska delas mellan 72 kvinnliga elever. Räknar 
man ut hur mycket tid varje elev har att disponera utifrån detta kan man se att en tjej under 



dessa 6 tillfällen har haft ett tidsutrymme på ungefär 0,58 minuter medan en kille har haft ett 
tidsutrymme på ca 1,2 minuter.  
 
Tidsutrymme Historia. 
Diagram 7.Historia visar på antalet elever som deltagit i undersökningen i ämnet historia. 
Även här kan man se att antalet tjejer är fler än antalet killar. I ämnet historia är fördelningen 
som följande: utav 139 stycken elever är 41 killar och 98 stycken tjejer. 
 

 
Figur 24 Det totala antalet elever som deltagit i undersökningen i ämnet historia. 
 
Sammanlagt har alltså 139 elever undersökts i ämnet historia där 41 stycken killar 
sammanlagt talade i 64 minuter och de 98 stycken tjejer talade i 65 minuter.  
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Figur 25: Antalet talade minuter för elever för ämnet historia. 
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Även i detta diagram kan man se en skenbar statistisk jämställdhet. Här är tidsutrymmet 
mellan killar och tjejer, på samma sätt som i ämnet religion, tämligen lika. En tidsskillnad på 
så lite som 1 minut skulle, i sig, lätt kunna falla inom en statisk felmarginal eller dylikt. Men 
som sagt rör det sig också här om en jämställdhets chimär då man analyserar de två 
diagrammen mot varandra. Istället visar det sig om att de 65 minuter som tjejerna förfogat 
över ska delas av 98 stycken medan killarnas 64 minuter ska fördelas mellan 41 individer. Det 
tidsmässiga utrymmet för varje individ blir alltså att en tjej i genomsnitt har fått 0,66 minuter 
och en kille har fått 1,5 minuter. Skillnaden mellan tidsutrymmet för varje elev, i båda 
ämnena, blir ganska stor vid denna närmare analys av tidsutrymmet. En närmare diskussion 
och analys av båda ämnena och nedanstående sammanslagning av ämnena förs under 
rubriken: samtalsdjup och könsstrukturer. 
 
Tidsutrymme för båda ämnena sammanslaget. 
Sammanslaget för de båda ämnena kan man se att uppsatsen baserar sig på en tidsanalys av 
sammanlagt 249 elever i två ämnen, historia och religion, på två olika skolor (Skellefteå och 
Lycksele). Fördelat mellan könen rör det sig om 79 killar och 170 tjejer som berörts av 
undersökningen. 
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Figur 26: Totala antalet undersökta elever sammanlagt i religion och historia. 
 
En sammanräkning av det totala tidsutrymmet för tjejer respektive killar visar att tjejerna, 
under dessa sammanlagt 12 lektionstillfällena, talade 110 minuter och killarna 107 minuter. 
Vilket nedanstående diagram också visar.  
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Figur 27: Totala antalet minuter talade i undersökningen gällande elever i historia och 
religion. 
 
En analys av de två olika ämnena för sig visade en snedfördelning av tiden om man ställde de 
två diagrammen mot varandra. Analys av den totala undersökningen visar på samma ensidiga 
fördelning av tid ur ett könsperspektiv. Tjejernas 110 minuter ska fördelas på 170 individer 
vilket gör att varje tjej överlag disponerade över 0,65 minuter medan killarnas 107 minuter 
distribuerades mellan 79 individer vilket i tid är 1,35 minuter. Men vad säger egentligen dessa 
siffror och vilka analyser kan man göra av dom? Denna diskussion följer under kommande 
rubrik. 

 
Samtalsdjup och könsstrukturer. 
Skolan ska förbereda eleven för dess kommande liv i offentligheten. 72 Till detta 
kommer läroplanens och värdegrundens formulering om att skolan ska verka för 
att:  
 Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
 människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
 solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och 
 förmedla � Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika 
 egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 
 ansvarig frihet.73 
 
Det ligger således ett ganska stort ansvar för pedagogen i klassrummet att leva upp till och 
gestalta detta. Utifrån det uppdrag som pedagogerna har är den tidsmässiga snedfördelning 
som undersökningen visat mycket intressant och till viss del skrämmande. Denna 
undersökning och andra undersökningar på samma område visar alla på samma mönster. Det 
finns en skillnad mellan tjejer och killars uppförande i klassrummet där tjejer oftare räcker 
upp handen för att få ordet medan killar, generell, talar rakt ut i luften. Killar drar också in 
sina egna intressen och tankar i samtalet i större utsträckning än vad tjejer gör, vilket leder till 
att undervisningen blir intressantare på grund av den personliga anknytningen för killar än för 
tjejer.74 I ljuset av Hirdmans genusteori är det intressant att påvisa hur denna skillnad i tjejer 
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och killars uppförande inte uppmärksammas och synliggörs av pedagogen. Till detta kan 
läggas det faktum att undersökningar visat, som även berörts under tidigare analysdel, att en 
lektion där tjejer och killar pratat exakt lika mycket utifrån hur kön och antal elever skulle 
upplevas/upplevs av pedagogen som att tjejerna fått mycket större plats än killarna. Det 
jämställda upplevs alltså som snedvridet, där killarna ses få en nackdel när tjejerna får till 
rättmätiga del av tidsutrymmet. Vilket skulle kunna ses som en bekräftelse på Hirdmans 
genus teori där ena grunden är just hierarkiseringen av könen. Det sk. normala, åtminstone det 
som upplevs som det normala, är att killarna får ta större plats, vidare är det också de som får 
stå för det allmängiltiga ifall man ser till att de får av pedagogen större frihet att anknyta 
självständigt till sin egen vardag på ett helt annat sätt än tjejen får. Återknytet till 
värdegrunden kan man ifrågasätta hur det är möjligt för skolan att låta varje individ hitta och 
uttrycka sin egenart ifall de inte får tidsmässigt utrymme att göra det? 
 Även tidsutrymmet skulle kunna analyseras utifrån ett könsmässigt perspektiv och 
Hirdmans genusteori. Rent hypotetiskt kan man anta att den eller de elever som får mest tid i 
ett klassrum är också den som får den kvalitativt bästa undervisningen. Eleven får större 
utrymme att exempelvis svara, bolla tankar med läraren el klasskamraterna eller på annat sätt 
reflektera över den inhämtade kunskapen. Kvantitet och kvalitet kan på så vis sägas gå hand i 
hand med varandra vid ett undervisningstillfälle. Strukturerna som påvisats i klassrummet har 
dessutom påvisats att bli mer och mer massivt ju högre upp i åldrarna man kommer. 75 
Ifall man applicerar ovanstående hypotes om att kvantitet och kvalitet kan sägas gå hand i 
hand, kan man ställa sig frågan vad nedanstående diagram visar. 
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Figur 28: Tidsutrymmet för varje individ baserat på kön. 
 
I detta diagram kan man se att tjejer får mindre tid att tala, både inom historia ämnet, inom 
ämnet religion och även sammanlagt. Diagrammet visar även att tjejer aldrig får mer än en 
minut av talutrymmet medan det generellt är ett faktum att en kille aldrig får under en minut. 
Nielsen & Rudberg skriver: �Wernersson konkluderar, att pojkarna får en mer personlig och 
kvalitativ kontakt med lärarna än vad flickorna får. Einarsson beskriver flickor som 
��ämnestrogna leverantörer av lösenord när sådana behövs�� 76 Vilket skulle kunna sägas 
sammanfatta ovanstående diagram. Killarna får större plats och därmed tillfälle att göra 
lektionen till både intressant kunskapsmässigt men även personligt medan tjejerna får mindre 
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tid men levererar däremot oftast de rätta svaren i rätt tid. Det finns kanske ett värde i att ta 
med sig tanken på hur kvalitativ en lektion är för en individ som exempelvis bara får 0,58 
minuter av sammanlagt 60 minuter. Hur reflekterande hinner man vara på den tiden? Och hur 
går dessa tidsmässiga resultaten ihop med pedagogens gestaltning av alla människors lika rätt 
och jämställdhet mellan könen? Och vilken grund får eleverna för sin vidare framtid inom ett 
arbetsliv och samhälle som ställer allt större krav på individens kunnighet att formulera sig? 
 
Avslutande diskussion  
Validitet & Reliabilitet 
Mycket av den forskning som berör ämnet vi valt handlar om analys, av denna anledning är 
det mycket troligt att materialet skulle kunna upplevas annorlunda av olika personer. Detta 
gäller även den undersökning vi kommit att göra. Vi kan alltså inte göra gällande att våra 
resultat kan ses som en generalisering. Vi har däremot kommit att jämföra de slutsatser vi fått 
fram med slutsatser från tidigare undersökningar gjorda inom samma område. Eftersom 
materialet vi fått fram har analyserats finns det stor risk att undersökningen starkt påverkats 
av våra egna föreställningar. En annan person skulle mycket väl ha kunna uppleva resultaten 
annorlunda. 
 
Genom att vi valt att undersöka det tidsmässiga utrymmet i klassrummet och har gjort det 
genom att använda oss av en metod som går ut på att mäta tiden i minuter och sekunder har 
uppsatsen en hög reliabilitet genom att det skulle vara möjligt utifrån ett metodiskt perspektiv 
att genomföra samma slags undersökning. Huruvida någon annan skulle få samma resultat 
med samma klass, samma lärare etc. är troligt genom att vi sett samma mönster i klassrummet 
under flera lektioner. Vilket även stöds utav annan forskning som kommit till samma resultat 
som oss med samma metod i andra klasser.  
 
Validiteten i vår uppsats är också hög genom att den metod vi valt att använda oss av är den 
bästa möjliga för att kunna se det tidsmässiga utrymmet. Det finns alltså direkt samband  
mellan val av metod och syftet med uppsatsen.  
 
Samtalstid i historia 
I undersökningen angående samtalstid av ämnet historia visade att det sig var killarna som 
stod för den störta delen av det gemensamma utrymmet. Killarna var i samtliga klasser 
underrepresenterade men detta till trots tog de den största delen av tiden.  Enligt tidigare 
forskning är killarna duktigare på att ta tid, medan tjejerna sitter tysta och väntar, räcker upp 
handen tar sig killarna tid genom att skrika rätt ut.77 Detta var väldigt tydligt under 
historielektionerna, under alla lektioner som observerades i ämnet historia fanns det tillfällen 
där en kille ropade rakt ut och fick hjälp före de tjejer som räckte upp handen för att vänta på 
sin tur. Det som förvånar oss angående detta är att pedagogerna aldrig visade något missnöje 
med att killarna gjorde på detta sätt, det var som en oskriven lag att detta var okej. Att killarna 
skrek rakt ut när de ville ha hjälp gjorde också att de fick hjälp mer och oftare än tjejerna 
vilket också framgått i tidigare forskning. Enligt Svaleryd har detta med att göra att 
pedagogen upplever att killarna har mera bråttom än tjejerna och att de omedelbart behöver 
uppmärksammas för att de inte ska ställa till med något.78 Hur väl detta stämmer i vår 
undersökning är givetvis svårt att veta men det skulle kunna vara en anledning till varför 
killarna inte får någon tillsägelse när de skriker rätt ut. En annan anledning skulle kunna vara 
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att vi som människor är så vana att killar kommer i första hand att vi inte ens reflekterar över 
att de gör på detta vis.  
 
Samtalstidens karaktär 
Av den forskning som tidigare gjorts inom området vi undersökt har det visat sig att killar 
oftast har fått den större delen av uppmärksamheten på grund av att de oftast är mer aktiva, 
högljudda och gränsöverskridande. Detta har lett till att de också har fått mer uppmärksamhet 
i negativ form.79 I de observationer vi gjort har killarna genomgående tagit det största 
utrymmet i klassrummet i form av taltid. Detta har dock inte skett i någon negativ form utan 
killarna har snarare enligt vår uppfattning fått ett positivt bemötande. Att killarna drar till sig 
mer uppmärksamhet är tydligt, de ropar gärna rakt ut medan de tjejer som behöver hjälp sitter 
tysta och väntar på sin tur. Om då en kille ropar under tiden som tjejen sitter och väntar på sin 
tur vänder sig pedagogen först till killen som ropar. Med det stödjer vår undersökning 
resultatet som framkommit i tidigare forskning att pedagogen genom att vända sig till killarna 
i första hand signalerar att killarna har makt och att tjejerna kommer i andra hand. Svaleryd 
menar att det faktum att killar tillåts ta mera tid och utrymme förmedlar ett dolt budskap till 
tjejerna att de innehar en biroll och att de kommer i andra hand, är mindre viktiga och 
intressanta och mindre värda än killarna. 80 Detta budskap tycks pedagogerna genomgående 
vara bra på att förmedla i vår undersökning. Genom detta kan man säga att pedagogen bidrar 
till att vidmakthålla genuskontraktet vilket innebär att killar ges mera makt än tjejer.  
 
Tidigare forskning har också visat att tjejer har svårare att komma till tals i klassrummet, det 
har svårare att framföra sina åsikter och få pedagogerna att lyssna på dem och ta deras 
budskap med intresse. 81 Så var också fallet i vår undersökning där det uteslutande var killarna 
som först lockade till sig pedagogens uppmärksamhet. Samtalen med killarna var mer 
ingående och då pedagogen vände sig till en tjej var det oftast korta fraser som utbyttes. Detta 
framgår också tydligt av det tidsmässiga resultat vi fått. Eftersom killarna trots att de i många 
fall var få till antalet har tagit den största delen av samtalstiden kan vi se att samtalen med 
killarna har varit långt mer ingående. Detta eftersom den totala samtalstiden killarna har fått 
har fördelats på färre antal individer än den totala samtalstid som tjejerna fått.  
 
Undersökningar som gjorts har också visat att det finns stora skillnader i hur pedagogerna 
säger åt eleverna. Killar får oftast tillsägelser föra att de rent fysiskt inte sköter sig i 
klassrummet medan tjejer får tillsägelse när de fnissar och viskar.82 Detta kan givetvis bero på 
att det oftare är killar som utför så kallad �fysisk olydnad� jämfört med tjejerna. Begreppet 
fysisk olydnad skulle kunna förklaras med att killar oftare är fysiskt stökiga i klassrummet, 
det vill säga springer runt mera och bråkar rent fysiskt med andra elever.  I våra observationer 
stämde detta till viss del, tjejerna fick tillsägelse för att de fnittrade och viskade även om de 
överlag var lugnt i dessa klasser. Det som däremot inte hände var att killarna fick någon 
tillsägelse för �fysisk olydnad� utan de fick snarare också tillsägelser när de pratade med 
varandra samtidigt som pedagogen försökte undervisa.  
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Skillnader mellan manliga och kvinnliga pedagoger 
Det har visat sig att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga pedagoger, kvinnor har 
enligt forskning lyft fram mer socialpsykologiska aspekter i undervisningen vilket anses passa 
tjejer bättre medan män håller sig mer till yttre strukturer och händelseförlopp. Det har dock 
inte funnits något underlag för att män och kvinnor markant beter sig olika mot killar och 
tjejer när de undervisar. Resultaten av sådana studier har lett till olika slutsatser. 83 I vår 
undersökning ingick fyra pedagogers arbete, i historia var en man och en kvinna. Upplevelsen 
av våra observationer visade att denna teori stämde ganska bra. Den kvinnan som deltog i vår 
undersökning ämnet historia hade ett mycket vidare perspektiv, hon gick igenom strukturen 
liksom mannen gjorde men hon hade också lagt till en extra de där hon diskuterade om 
kvinnor, barn och olika samhällsklasser. När vår manliga pedagog undervisade fanns inget av 
detta med. Att dra någon generell slutsats utifrån detta är givetvis inte möjligt eftersom det 
endast handlar om två pedagogers arbete och skillnaderna kan vara stora. Men det är av 
intresse att se att denna teori som nämns ovan var gällande i vår undersökning. Tanken leder 
till att undra om detta kan ha att göra med hur kvinnan själv har upplevt studietiden i det 
ämnet hon undervisar och om socialhistoria var något hon själv saknade under sin studietid.   
 
Likheter och skillnader mellan religion och historia 
I en jämförelse mellan religion och historia i vår undersökning finns inga större skillnader, 
detta kan givetvis bero på flera saker. De flesta klasser vi undersökte bestod av esteter, de var 
överrepresenterade av flickor och båda ämnena är traditionellt manliga. Tidigare forskning 
har som tidigare nämnts visat att tjejer har svårt att komma till tals i ämnen som anses vara 
manliga. 84Och även om dessa undersökningar gjordes i ämnen som matte, fysik och 
naturkunskap så kan vi antaga att det gäller de ämnen vi undersökt också eftersom de anses 
vara manliga. Orsakerna kan vara många men det som är bekymrande är att killarna i båda 
ämnena står för så stor del av samtalstiden. Tjejerna får långt mindre utrymme under 
lektionerna än vad killarna får. Detta kan i sin tur leda till att tjejerna har en mer bristfällig 
undervisning och ett sämre stöd för att möta verkligheten än vad killarna när de lämnar 
skolan. I längden skulle det kunna orsaka att tjejen/kvinnan som efter skolan möter samhället 
redan tränats in i en underordning gentemot mannen. Ett mönster som tycks vara oerhört segt 
och svårt att bryta. 
 
Om läroplan, skollag och pedagoger 
Huruvida lärarna lyckas leva upp till Lpf 94 och skollagen är så klart svårt att säga utifrån fyra 
pedagogers arbete. Vi kan däremot säga att pedagogerna i vår undersökning av resultatet att 
döma har lyckats dåligt med sitt uppdrag. Enligt Lpf 94 ska skolan och lärarna främja 
jämställdhet mellan män och kvinnor, i vår undersökning kan man säga att killarna har den 
starka positionen. Ingen av de pedagoger som deltog i vår undersökning lyckades fördela 
tiden jämställt mellan könen. I samtliga fall hade killarna i klassen övertaget. Frågan blir hur 
vi som lärare medvetet och omedvetet formar tjejer och killar och vilket resultat får denna 
formning i längden? Skolan har som mål att forma individer med så goda verktyg som möjligt 
för att klara sig i samhället. En skola som inte låter tjejer komma till tals i samma utsträckning 
som killar lägger en dålig grund för framtiden ute i en arbetsmiljö där det är viktigt att kunna 
ta plats och kunna verbalisera sig. Vilket ytterligare leder till en strukturell underordning där 
tjejer drar det korta strået. För det är knappast troligt att tjejer, som generell grupp, kommer 
att kunna och våga ta plats ute i ett arbetsliv när de under en hel skolgång lärt sig att adaptera 
sig till ett mönster där de står för nyckelkunskapen när det efterfrågas men där de inte får 
uppta plats.  
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Sammanfattning  
Vårt övergripande syfte har varit att studera om pedagogerna lever upp till att arbeta jämställt.  
För att kunna undersöka detta har vi att ställt oss följande frågor. 

• Finns det skillnader i hur mycket tidsmässigt utrymme pedagogen ger tjejer respektive 
killar? 

• Kan de pedagoger vi studerat sägas bidra till att upprätthålla den genuskontrakten som 
finns mellan könen? 

• Vilka skillnader och likheter finns mellan de två ämnena historia och religion, baserat 
på ovanstående frågeställningar? 

 Vår metod har baserat sig på primärt en kvantitativ undersökning där vi undersökt hur 
mycket tidsutrymme eleverna får i klassrummet men även en kvalitativ del där vi analyserat 
detta utifrån ett könsperspektiv. Vi har studerat två ämnen, historia och religion, på två olika 
gymnasieskolor, med sammanlagt 4 olika pedagoger. Urvalet gällande undersökningsklasser 
har varit slumpmässiga.  
 Undersökningen visade att det i båda ämnena fanns liknande skillnader i tidsfördelningen 
mellan tjejer och killar. Generellt kan man säga att den så kallade tvåtredjedelsregeln var 
synlig i alla klasser under alla lektioner. Med tvåtredjedelsregeln menas att tiden under en 
lektion oftast är fördelad på så sätt att pedagogen står för tvåtredjedelar av tiden medan 
eleverna står för en tredjedel. Detsamma gäller fördelningen i tid mellan könen också, dvs. att 
killarna disponerar över tvåtredjedelar av den sammanlagda tiden given till eleverna medan 
tjejerna förfogar över den resterande tredjedelen. Vår undersökning har på så vis kommit fram 
till liknande resultat som andra undersökningar av tidsutrymme gjort.   
 En jämförelse av det tidsmässiga utrymmet visar att, det uträknat på hela taget, får tjejer 
som individer mycket mindre plats och tid i klassrummet. Utslaget på varje individ får tjejerna 
aldrig mer än en minut vardera att tala i klassrummet, det i jämförelse med killarna där varje 
individ alltid får mer än en minut att tala. Till detta bör dock tilläggas att det sällan rör sig om 
alla individer från ett kön som talar varje lektion utan att det snarare rör sig om ett antal elever 
som varje lektion talar mest och får mest tid att göra så. Frågan som kan ställas då är hur detta 
påverkar den kvalitet på kunskapen som eleverna erhåller. Man kan anta att det rent 
hypotetiskt bör vara så att kvalitet och kvantitet till viss del går hand i hand. En elev som får 
tid och plats i klassrummet har större möjlighet att dels verbalisera sina frågor och få gensvar 
från pedagogen men också möjlighet att knyta an kunskapen till den egna individen genom att 
dra paralleller till det egna livet och tidigare erhållen kunskap. En elev som inte får utrymme i 
ett klassrum får på så vis sämre kvalitet på sin undervisning än en elev som får utrymme.
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